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ZlTill statsrådet Reidunn Laurén

Genom beslut den 10 januari 1991 bemyndigade regeringen dåvarande che-
fen för Justitiedepartementet tillkalla kommitté med högstatt en sex
ledamöter med uppdrag dels utvärdering lagen 1987:813göraatt en av

homosexuella sambor, dels lagstiftningbehovetövervägaom av en om
s.k. registrerat partnerskap, ordförandeledamöternaatt utse atten av vara

besluta sakkunniga, sekreterare och biträdesamt att experter, annatom
kommittén.

Med stöd bemyndigandet förordnades fr.o.m. den 199111av mars som
ledamöter i kommittén ledamoten riksdagen Barbro Westerholm fp,av
ordförande, f.d. ledamoten riksdagen AnderssonLennart s, samtav
ledamöterna riksdagen Göte ElisabethJonsson m, Persson v,av

ÖsthWinbergMargareta s och Rosa c.
den 3 april 1991 förordnadesFr.o.m. sociologen Bennyexpertersom

Henriksson, överdirektören vid Socialstyrelsen, statssekreterarennumera
Ifvarsson,Carl-Anders hovrättsassessom och etnologen PiaLars Jansson

Lundahl.
IfvarssonCarl-Anders entledigades fr.o.m. den 7 oktober 1991 och som

ytterligare förordnades fr.o.m. den 26 november 1991 hov-experter
rättslagmannen Lars-Göran och fr.o.m. den december 1991Engström 11

Åkerman.byrâdirektören vid Socialstyrelsen Ingrid
Som ledamöter i kommittén förordnades fr.o.m. den 20 januari 1992

riksdagen Chatrine fr.o.m. 28 januariledamoten Pålsson kds och denav
1992 ledamoten riksdagen nyd.Arne Janssonav

och PiaDen 12 oktober 1992 entledigades Benny Henrikssonexperterna
Lundahl.

Sekreterare har varit hovrättsassessom Cecilia Gilljam fr.o.m. den 1
april 1991 den 9 augusti Elisabeth1992 och hovrättsassessomt.o.m.
Hägglund fr.o.m. den 1 november 1992.

Kommittén har antagit Partnerskapskommittén 1991:01.Junamnet
Härmed överlämnas betänkandet SOU 1993:98 Partnerskap.
Till betänkandet fogas reservation ledamöterna Göte Jonsson,en av

Östh, Chatrine PålssonRosa och Arne Jansson.
Kommitténs uppdrag härmed slutfört.är

Stockholm i november 1993

Barbro Westerholm

Elisabeth PerssonLennart Andersson Göte Jonsson

Östh PålssonChatrineMargareta Winberg Rosa

Arne Jansson

/Elisabeth Hägglund
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Sammanfattning

Vår grundinställning

påställningstagande har ideologisk grund. Det bygger tankenVårt omen
denlika värde och likhet inför lagen. Vi erkännermänniskorsalla

bejakarlikvärdig med den heterosexuella. Vihomosexuella kärleken som -
viktig drivkraftmellan märmiskor. Kärlekkärlekeninte förnekar är en-

samhällelig utvecklingför såväl personlig som
på samhället havi det inte ankommerUtifrån detta synsätt attattanser

uppgift börsamlevnadsform. Samhälletsmänniskors valsynpunkter av
förhindra för människor leva iunderlätta intei stället attattvara - -

personlighetsinriktning, allt undersina önskemål och sinenlighet med egna
inte skadar andra.förutsättning dettaatt

tillgång tillönskemålvill tillgodose homosexuellaVi att enpars om
Vimanifestera sin kärlek.för sina relationervärdefull sättett attram som

juridiskbehov ekonomisk ochtillgodose homosexuellavill också pars av
medvetenhetökadrelationer. Vi vill skapatrygghet i sina om,en

homosexuella relatio-till homosexualitet ochförståelse för och öppenhet
möjligauppnå detta iviktigt störstaVi ärsätt attatt ett attanserner.

samlevnad.heterosexuelljuridiskt likställa homosexuell ochutsträckning

Vårt förslag

Inledning

partnerskap och laginförs två lagar; lagföreslår detVi att enomnya en
tänkt lagensistnämnda lagensambor kön. Den är ersättaattsammaom av

följdändrin-föreslår också vissahomosexuella sambor. Vi1987:813 om
itänkta trädabrottsbalken. Förslagenäktenskapsbalken och äri attgar

kraft samtidigt.

partnerskapLag om

två köninnebärVårt förslag till lag partnerskap att sammapersoner avom
registreringsförfarandeingå partnerskapskall få möjlighet ett somgenom

Partnerskapet innebärborgerlig vigsel.förfarandet vidi princip motsvarar
förför makar skall gällabestämmelser gäller ävenalla partneratt som

fåfrån undantag kommerdessamed några undantag. Bortsett partner att
såväl i förhållandeskyldigheter makarrättigheter och samma somsamma

till samhället.till varandra i förhållandesom
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Partnerskapet skall stá föröppet tvâ kön. Vipersoner av samma
uppställer inga krav sexuell läggning, sexuellt samliv eller hushålls-

Äktenskaps-gemenskap. Partnerskapet dock tänkt för homosexuellaär par.
hindren; underârighet, släktskapnära och bestående äktenskap, skall göras
tillämpliga partnerskap. Vidare skall bestående partnerskap utgöra
hinder såväl partnerskap äktenskap. Med hänsynmot främstannat tillsom

svenskt partnerskap inte kommer erkännasatt ett allaatt staterav
uppställer vi s.k. anknytningsvillkor; partnerskap skall ingås endast om

antingen svensk medborgareär med hemvist i Sverigeen av personerna
eller utländsk medborgare med hemvist här efter bosättning haren som

i minst två är.varat
Rättsverkningama partnerskap föreslås huvudregelettav motsvarasom

rättsverkningama äktenskap. Detta innebär bl.a. skallett attav partner
tillgång till egendomsordning gäller för äktenskap,systemsamma av som
ömsesidig försörjningsplikt, inbördes möjlighet förvärvaarvsrätt, denatt
andre efternamn enligt de bestämmelser för makarpartnems gäller isom
namnlagen 1982:670 och regler kommer gälla föratt attsamma partner

för makar vad gäller olika pensionsforrner, efterlevandeskydd,som
föräldrapenningförmâner föräldraledighetoch olika bidragsforrner.samt

Vi föreslår undantag från denna huvudregel.tre
förstaDet undantaget bestämmelserär upphov till gemensamtsom ger

föräldraskap eller vårdnad bam. Partner skall således integemensam om
få möjlighet adoptera barn, varken eller och inteatt gemensamt ensamma
heller i form s.k. styvbams- eller närstâendeadoption. Partner skall inteav

tillgång till insemination eller konstlad befruktning. Partner skallges annan
inte heller kunna i egenskap särskilt förordnade förmyndareutses att av

vårdnadenutöva underärig. omfattarDäremot inte dettagemensamt om en
undantag regler gäller styvbamsrelationer. Exempelvis kommer bamsom
till den andre styvbam i arvsskat-partnerna atten partnemsav anses som
tehänseende och vid tillämpning olika bestämmelser efterlevande-av om
skydd. En får vidare ställning make det gällerpartner närsamma som en
subsidiär underhállsskyldighet till styvbam.

andraDet undantaget bestämmelser gäller förär makarsom vars
tillämplighet uppenbarligen beroendeär makarna är kön,att motsattav av
i praktiken regler särskilda ekonomiska förmåner gifta kvinnorsom ger
eller änkor.

Det tredje undantaget de internationelltär privaträttsliga bestämmelserna
i förordningen 1931:429 vissa internationella rättsförhâllandenom
rörande äktenskap, adoption och förmynderskap.

Lag sambor könom av samma

Vårt förslag till lag sambor kön innebär två samborattom av samma av
kön, dvs. i dag benämns homosexuella sambor, skallsamma personer som

omfattas i princip samtliga regler förgäller och kvinnaav som en man en
lever tillsammans under äktenskapsliknande förhållanden. Det innebärsom

således sambor, kön, skall i utsträckning omfattasatt oavsett samma av
bl.a. bestämmelser pensioner, efterlevandeskydd, familjebidrag,om
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författningsreglerade tjänstegrupplivförsäkringar och olika jävsbestämmel-
eller jävsliknande bestämmelser.ser

Från denna huvudregel föreslår vi undantag dem imotsvararsom
förslaget till lag partnerskap. Således skall tvâ sambor könom av samma
inte tillgång till konstlad befruktning eller i egenskap särskiltav
förordnade förmyndare kunna till vårdnadshavareutses gemensamma om

underârig. De skall heller inte omfattas bestämmelseren av vars
tillämpning uppenbarligen beroendeär samborna är kön.att motsattav av

Övriga förslag

Vi föreslår vidare ändring i äktenskapsbalken, i praktiken konse-en en
kvens vårt förslag till lag partnerskap, bl.a. medförav om attsom
bestående äktenskap eller partnerskap hinder ingåutgör äktenskapmot att
eller partnerskap.

föreslårVi slutligen ändring i brottsbalkens bestämmelse tvegifteen om
innebär förfarande i strid nämnda äktenskaps-att ochettsom mot

partnerskapshinder kriminaliseras.

Våra överväganden

Känslomässig trygghet

endaDen säkra skillnaden mellan homosexuella och heterosexuella är att
homosexuella känslomässigt dras till kön. Ett parför-personer av samma
hållande mellan två kvinnor eller mellan två företer typisktmän sett stora
likheter med parförhållande mellan och kvinna. dessaIett en man en
förhållanden finns känslor kärlek, omtanke, ömhet, vänskap,samma av
lojalitet och Personer lever i homosexuella parförhâllandenomsorg. som
har känslomässiga behov såväl sig emellan utåt visaattsamma av som
dessa känslor och sin önskan leva tillsammans i varaktigt ochatt ett
ömsesidigt förpliktande förhållande lever i heterosexuel-som personer som

Ävenla parförhâllanden. begrepp kärlek och känslomässigom som
trygghet vanskliga diskuteraär i fömuftsmässiga vi detatt termer tror att
skulle öka den känslomässiga tryggheten för många homosexuella par om
de får möjlighet i officiellt och lite högtidligt sammanhangatt ett mer
förklara sin ömsesidiga kärlek och visa hur djup och betydelsefull deras
relation ochär den måste på allvar.att tas

Juridisk och ekonomisk trygghet

Flera de regler gäller för äktenskapet har tillkommit för skapaav attsom
ekonomisk och juridisk trygghet för makarna. följdDe är makaratten av
ofta har sammanvävd ekonomitätt och behov regler till skydd ochen av
hjälp för konfliktlösning. Vi i homosexuellt för-att parterna ettmenar
hållande har behov ekonomisk och juridisk trygghet. Visamma av anser
vidare det angeläget tillgodoseär detta behov.att att
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Det har anförts detta kan tillgodoses andra sätt änatt genom en
lagstiftning partnerskap.om

För sambor kön, vad i dag kallas homosexuella sambor,av samma som
finns lagreglering delvis den gäller för sambormotsvararen som som av

kön. Den grundläggande lagregleringen, nämligen lagenmotsatt
1987:232 sambors hem omfattar båda dessaom gemensamma grupper.
Denna lag sambor viss grundtrygghet. Sarnbor har deoavsettger en om-

eller kön möjlighet avtalsvis ochär motsatt attav samma genom-
testamentariska förordnanden ytterligare reglera de juridiska förramarna
sin samlevnad. har dock inteDe möjlighet på detta åstadkommasättatt en
reglering det gäller deras inbördes förhållande dennär motsvararsom ens

gäller för makar. Således kan förhållande giftorätts-motsvarandeettsom
sannolikt inte åstadkommas Vår bedömningavtalsvägen. ärsystemet

således homosexuella behov ekonomisk och juridisk trygghetatt pars av
kan tillgodoses fullt endast lag partnerskap.ut genom en om

Jämlikhet, frihet och rättvisa

Genom vårt förslag värdefullskulle homosexuella få vidare och juridisken
för sin relation. skulle också få möjlighet manifestera sinDe attram en

förslag innebärkärlek och sin vilja till livslång förening. Vårt denatt
heterosexuella kärleken,homosexuella kärleken jämställs med den

homosexuella med heterosexuella, och sist inte minst, minoritetenmen
får frihet,med majoriteten. innebär vidare homosexuellaDet störreatt

såmotsvarande den för heterosexuella, välja samlevnadsform. Deatt som
såledesönskar låta sin relation utvecklas till partnerskap. Vikan ett anser

vårförslag öka jämlikheten friheten vilket enligtvårt kan ochatt
föruppfattning starkt partnerskapet.är ett argument

förbehållenanförts partnerskapslagDet har ibland äratt en som
särbehandling homosexu-homosexuella skulle innebära positiven avpar

ella.
något hindrarBortsett från ålders- slåktskapshinder finns det inte som

två ingår varandra. Under förutsättningolika kön äktenskapatt personer av
för få ingå partnerskap, finnsi princip motsvarande villkor uppställsatt att

det inte heller något hinder för två kön underattpersoner av samma
bakgrundmotsvarande förhållanden ingå partnerskap med varandra. Mot

härav vi möjlighet för homosexuella ingå partnerskap inteattattanser en
vadpositiv särbehandling homosexuellakan änmeranses som av

positiv särbe-möjligheten för heterosexuella ingå äktenskap innebäratt
vårt förslag ökarhandling heterosexuella. Vi tvärtom attav anser

rättvisan.

Attitydpå verkan

förslag få inte obetydlig attitydpåverkandeVi också vårt skulleattanser en
effekt så skulle leda till homosexuella idetsätt störreatt ut-att

tillsträckning blir synliga. Vidare vi öppenheten och acceptansenattanser
homosexuella sarnlevnadsförhål-homosexualitet, homosexuella ochav
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landen skulle öka. Allt detta något vi bedömer eftersträvans-är som vara
och viktigt.värt

Om två homosexuella skulle få möjlighet ingå partnerskapattpersoner
skulle införde sin omgivning tillfälle visa hur djup,närmaste att
allvarlig och värdefull deras relation Detta vi skulle ökaär. anser
omgivningens medvetande homosexualitet och bidra till öppnareom en
attityd. Vi också den homosexualitet och homosexu-att acceptansanser av
ella relationer samhället skulle visa i princip likställaattsom genom
homosexuell och heterosexuell samlevnad skulle påverka attitydemai en

allmän bemärkelse, dvs. verka opinionsbildande.mer
Större förståelse och ändrade attityder har i positiva följder. Påsin tur

sikt skapas det för homosexuella. skulleFler sannolikt vågautrymme
bejaka sin homosexuella läggning, våga leva liv och slippa denöppetett
psykiska påfrestning skuldkänslor, utanförskap föroch lögner medsom
sig. skulle behöva fallaFärre undan för omgivningens och sina egna
förväntningar på giftade skall "normala", kanske sig. Relationeratt vara

ändå inte kommer hålla och säkerligen slitsarnrna för deärattsom som
inblandade skulle kunna undvikas.

också troligt attitydförändring fastaDet denna skulle underlättaär att
och varaktiga förhållanden. skulle värde i sig,Detta dels ha dels kunnaett
minska spridningen hiv-smitta. bakgrund del deMot att storav av en av

fallennyupptäckta hiv har smittats heterosexuella kontakter skallav genom
vårt förslag dock inte övervärderas i smittspridningssammanhang. Fasta
och varaktiga förhållanden självklart ingen garanti hiv-smitta. Dettaär mot
gäller såväl för heterosexuella för homosexuella.som

Andra behov lagstiftninggruppers av

har gjorts gällande andra homosexuella iDet även än äratt grupper par
behov ytterligare reglering sitt förhållande, främst människorav somav

andra skäl de har kärleksrelation tillsammans i hushålls-leverän attav en
gemenskap.

Den exakta sammansättningen dessa hushåll oklar. Vi har,ärmer av
integritetsskäl, funnit undersöka dem.bl.a. det omöjligt närmareattav

Osäkerheten i detta avseende vanskligt uppställa reglerdetgör är attatt
de behov och önskemål lagregleringmotsom om som personer somsvarar

hushåll skiftande karaktär kanlever i dessa kan ha. För dessasatt passa
sådan lagreglering komma omfatta vissa grundläggandeendast atten

skyddslagstift-rättigheter och skyldigheter och få karaktärennärmast av en
sådanning liknande lagen 1987:232 sambors hem. Enom gemensamma

lagstiftning, inte bygger registrering, ligger dock utanför vårtsom
uppdrag.

Vi således inte kunnat urskilja något behov partnerskapslag-har av en
föreliggerstiftning för andra för homosexuella Såvitt vi känner tillän par.

inte heller några önskemål från lever i hushållsgemenskappersoner som
den anledningen kunna få ingå partnerskap.enbartatt av
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Olika tolkningar bibelnav

denI debatt har förts partnerskapslag avsedd för homosexuellasom om en
samlevnadsförhållanden har framförts har sin grund iargument som
bibeln. Dessa har oftast ibland föranvänts ävenargument mot, men en
partnerskapslag.

Homosexualitet somliga kristna avvikelse från den kristnases av som en
skapelseordningen. bibeln,I särskilt i gamla förekommertestamentet,
avsnitt tvekan kan tydas till homosexualitet synd ochärutan attsom en en
perversitet.

Men i det kristna budskapet ligger å andra sidan kärlek och tolerans
medmänniskoma. Kärleksbudskapet föreningi med den negativagentemot

på homosexualitet emellanåt den inställningen homosexuellasynen attger
skall omfattas den kristna gemenskapen församlingen skallattav men
försöka återföra den homosexuelle till etiskt försvarbar livsform. Oftaen
rekommenderas homosexuella leva i vänskap och celibat.att

Emellertid förekommer i kristna kretsar också den inställningen att
kärleksbudskapet överordnat detär bokstavstolkning kansynsätt som en

upphov till. Vidare tolkas bibeln andra kristna så något för-ge attav
dömande homosexualitet inte kan läsas Kärleksbudskapet och tankenut.av

alla märmiskors lika värde inför Gud medför i dessa kretsarom en
homosexualitet och ibland också agerande föracceptans ett part-av

nerskapet.
Vi har ingen ambition försöka vilken dessa bibeltolkningaravgöraatt av

kan korrekt. Detta i huvudsak fråga hos denärmest trosom anses en om
enskilde. Vi inte heller religiösa aspekter bör avgörande förattanser vara
vårt ställningstagande. uppfattningDenna påverkas givetvis kyrkanattav
eller andra religiösa samfund inte kommer åläggas någon ceremoniellatt
skyldighet vid ingående partnerskap. Vi konstaterar dock det kristnaattav
kärleksbudskapet står i överensstämmelse med vår inledningsvis redovisade
grundinställning.

Grundvalarna för civilisationen

I debatten har framförts flera partnerskapet troligtvisargument mot som
har sitt upphov i för partnerskap för homosexuella skulleatten oro
medföra civilisationens, samhällets, upplösning. Det har exempelvis
påståtts partnerskapet förringar äktenskapets värde, förlöjligaratt
traditionella samlevnadsformer, åstadkommer uppbrott från heterosexuella
samlevnadsförhållanden, leder till allmän dekadens och ökad kriminalitet
och den partnerskapet inrmebär förleder ungdomar tillacceptansgenom- -
homosexualitet. Vi kan inte något befogat i dessa påståenden utanse ser
dem utslag den moraliska panik uppstånärmast kan iettsom av som
skeden omvälvning och förändring.av

Vi kan inte det finns någonting i partnerskapet sådantattse som som
förringar äktenskapets värde eller förlöjligar traditionella sarnlevnads-

Äktenskapetformer. och partnerskapet kan fungera oberoende varandraav
värdet det eller det andra påverkas.utan att av ena
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Påståendet partnerskapet skulle åstadkomma uppbrott frånatt traditionel-
sarnlevandsförhållanden bygger den felaktiga tanken homosexuali-att
har så stark dragningskraft partnerskapet skulletet alternativatten ettvara

till äktenskapet för heterosexuella personer.
Att partnerskapet skulle leda till allmän dekadens och ökande kriminali-

påståenden inteär vilar någon seriös grund.tet som
Att fler och fler homosexuella och homosexuella träder fram tolkaspar

ibland tecken på antalet homosexuella ökar. Ingentingett talarattsom
dock för detta. Snarare det stödet frånär homosexuellas organisationer och
den ökande i omvärlden alltfler homosexuellagöracceptansen attsom
vågar offentligheteni och bli påtagliga, synliga. denta steget ut I s.k.
Speijerrapporten från 1971 konstaterades homosexuella erfarenheter hosatt
ungdomar inte ledde till homosexuell läggning och det inte existeradeatt
några möjligheter människas heterosexuella läggning kundeatt en ung
påverkas i riktning homosexuella upplevelser. Ett påståendemotsatt genom

partnerskapet, direkt eller indirekt, skulle förleda ungdomar ellerattom
till homosexualitet har därför enligt vår mening inte någonvuxna som

helst grund.

Registrering

Det har vid flera tillfällen framförts synpunkter på lämpligheten attav
registrera homosexuella i offentligt register och påpekatsettpersoner som

sådan registrering skulle kunna strida bestämmelser i datalagenatt en mot
1973:289, olika registerförfattningar, Europarådets konventionsbe-
stämrnelser eller EG:s regelsystem.

En lag partnerskap förutsätter ingågna partnerskap registrerasattom
motsvarande ingågna äktenskap.sätt uppgifterDessa skulle förutsättasom
den enskildes samtycke i den meningen de endast skulleatt avse personer

frivilligt har ingått partnerskap. uppgiftEn någon ärsom att partnerom
skulle i folkbokföringsregister bedömas uppgift civilstånd ochsom en om
i princip offentlig.vara

För två skall få ingå äktenskap med varandra uppställs ingaatt personer
krav på haft,de har eller ha sexualliv med varandra. Ingenatt attavser
skulle komma på tanken äktenskapsregistret innehåller uppgifterattnog

någons sexualliv åtminstone teoretiskt kan dra slutsatsenävenom om man
de flesta finns i äktenskapsregistret har eller har haftatt personer som

sexuellt samliv med varandra. Eftersom det inte heller för partnerskapets
del uppställs krav sexuellt samliv, torde uppgift någon ärattomen

giftlika lite uppgift någon kunnaärpartner attsom anses som enen om
uppgift någons sexualliv.om

inte innehållaEtt register ingågna partnerskap kommer vidareöver att
därföruppgifter för de homosexuellahomosexuella där är attutanattom

de frivilligt- inte innehålla,har ingått partnerskap. Registret kommer att-
endast de hareller syfta till innehålla, alla homosexuellaatt utanens som

valt ingå Eftersom något villkorpartnerskap. det inte uppställs attatt om
vill ingå homosexuella kommerpartnerskap skallpersoner som vara
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registret, åtminstone teoretiskt, kunna innehålla uppgifter ävenatt om
heterosexuella personer.

Vi kan alltså inte lag partnerskap skulle innebära någraattse en om
komplikationer förhållande till författningar eller intematio-nämndaovan
nella instrument.

Vi medvetna den förhållandevis attityd till homosexuali-är öppnaattom
finns förfinns i samhället kan ändras och det risktet att att ettensom nu

offentligt ingågna missbrukas. Viregister partnerskap kan kommaöver att
flesta den risken. hardock de homosexuella medvetna Detärattmenar om

inom homosexuellas organisationer också skett omsvängning under deen
åren i denna risk förhållandevisdet ärsenaste att attman numera anser

för uppnå möjlighet ingåliten och beredd denär attatt att ta att enman
infördärför fårpartnerskap. Vi det ankomma dem ståratt somanser

fördelarvalet ingå partnerskap denna risk de devägaatt mot attatt anser
partnerskap kan innebära för dem.ett

Juridiskt-tekniska svårigheter

svårighetersig juridiskt-tekniska medDe använder argumentsom av om
ibland från uppfattningenanknytning till partnerskapslagstiftning utgåren

lagstiftning mycket få skulledet inte finns något behovatt somav en
skulle finnas ganskasig emellertid detanvända Vi ävenattav. menar om

inte talafå presumtiva kan det förhållandet ensamt mot part-partner
nerskapet.

juridiska och adniini-vålla andraEn partnerskapslag har kunnaansetts
Internationelltolika dignitet och omfattning.strativa besvär av

erkännastill följd partnerskapet inte kommerproblem attattga av
sedda iProblemen helt klart realitetutomlands har nämnts. är en men

förutsättningarvår sambolagstiftning heller harperspektivet inte attattav
och ierkännas överallt har liten bärkraft. I Danmark ävenargumentet

ingådem villNorge har nöjt sig med uppmärksammaatt somman
någonförvänta sig partnerskapet harpartnerskap på de inte kanatt att

har partnerskap.funktion i rättsliga sammanhang utanför de länder som
upphov till ökadVidare har partnerskapet skulle kunnanämnts att ge en

problem denflyktingström, skenpartnerskap. Någrabl.a. artenavgenom
bedömningenuppgifter Danmark. Vidhar enligt tillgängliga inte uppstått i

anknytninguppehållstillståndi Sverige på grundnågon skall beviljas avom
såvältill Sverige jämställs gifta med sambori bosatt motsattaven person

och skulle därmedkön. anledning har äktenskapet,Av dennasom samma
Sannolikt skulleockså få, liten betydelse för denna fråga.partnerskapet

sammanhang.därför skenpartnerskap inte vålla några problem i detta
utnyttjasskenäktenskap sannolikt inteMed tanke på möjligheten tillatt

eventuella problemi någon omfattning får inte heller de övrigastörre som
skenpartnerskap överdrivas.skulle kunna uppstå på grund av

administrativa problemVi således de juridiskt-tekniska ellerattanser
detta skulleuppstå förväntas bli såkan knappast kan stora att varasom

för frågan skall införa partnerskapslag.avgörande om man en
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Mänskliga rättigheter

Såväl i FN allmänna förklaring de mänskliga rättigheterna i dess:s om som
konvention medborgerliga och politiska rättigheter och Europeiskaom
konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och grund-
läggande frihetema finns uttalanden allas likhet inför lagen och förbudom

diskriminering i olika avseenden. I FN:smot och Europarådets instrument
finns vidare artiklar till skyddrätten för privatlivet, till skyddrättenom
för familjelivet och bilda familj.rätten att

Vår slutsats vårtär förslag, inte uppställer någraatt villkorsom om
sexuell läggning eller sexuell relation mellan och undantarparterna som
bestämmelser upphov till rättligt föräldraskap försom gemensamtger
homosexuella inte kan stå i strid de principer dessapar, motanses
internationella instrument utryck åt. Snarare det så lagstiftningärger att en

i högre grad likställerän homosexuell och heterosexuell samlevnadsom nu
skulle innebära närmande till intentionerna bakom dem.ett

Bestämmelser undantassom

Undersökningar visar homosexuella har lika längtan efter barnatt storen
Ävenheterosexuella. bland heterosexuella förekommer ofrivilligsom

barnlöshet i inte ringa omfattning. Det angeläget hjälpa ofrivilligtattanses
barnlösa möjliggöra exempelvis adoption och olikaattpersoner genom
former konstlad befruktning. En viktig utgångspunkt dock det inteärav att
finns någon svensk rättordning godkänd idé till"rätt bam".av om en

En grundläggande förutsättning för skall få adoptera äratt atten person
detta till fördel förär barnet. Insemination får utföras endast det kanom

det blivande barnet kommerantas att under goda för-växaatt upp
hållanden. Såväl adoption insemination denna anledningärsom av
kringgärdat omfattande regler för så långt möjligt tillgodoseattav som
dessa krav. Frågan homosexuellaäven skall tillgång till dessaom par ges
förfaranden kan således inte fråga likställa olika formerattses som en om

farniljebildningar. Vid detta avgörande kan inga andra hänsyn änav tas
Ävenvad bäst för barnet.är vid bedömningen tvåsom om personer av

kön skall kunna förordnas till vårdnadshavare församma gemensamt ett
barn eller få tillgång till konstlad befruktning skall hänsynen tillannan
barnets bästa vägledande.vara

finnsDet ingenting tyder på homosexuella skulle sämreattsom vara
föräldrar heterosexuella. Det finns också omfattande forskningänsom som

tyder på bam i homosexuella farniljebildningar inteväxeratt som upp
skiljer sig från farniljebildningar.barn i heterosexuellaväxersom upp
Denna forskning dethar dock viss kritik. Vi så länge intemött attanser
råder hanågorlunda enighet bland forskare vilka konsekvenser det kanom

uppiför barn farniljebildning, det intehomosexuellväxa ärett att en
lämpligt möjliggöra för homosexuella adoptera eller dematt attatt gepar
tillgång till olika former vikonstlad befruktning. skälAvav samma anser

homosexuellt inte heller skall möjlighet förordnasatt ett attpar ges
till vårdnadshavare för barn.gemensamt
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rättsligtlagstiftning möjliggörocksåVi gemensamtatttror somen
nuvarandeskulle stridaför homosexuella sannoliktföräldraskap motpar

del de underârigaövervägandesamhället. Eftersomvärderingar i aven
länder måstefrån främmandekommer ävenadopteras i dagbam som

väcktsreaktionerbeaktas. Med tanke pâ deinställninggivarländemas som
adoptionsbeslutet visatefteradoptioner där deti samband medutomlands

vi utgå frånförhållande kani homosexuelltleversig adoptanten attettatt
adoption till tvånegativa tillskulle ställa sig öppetflertal länderett

homosexuella personer.
familjebild-homosexuellaheterosexuellaförekommer såväl iDet som

dessaFråganrättslig förälder.bara harningar bam att tryggaomensom
och kansammanhanguppfattning ienligt vårbarns bör störrerätt ettses

eventuell make elleradoptionlösasinte partner.av engenom
föradoptionfrågornaemellertid angelägetdetVi att omvaraanser

rättsligendastharför de barnhomosexuella situationen ensompar,
insemination intetillkommitharför de barnförälder och även genomsom

vårtområdevidarefrågor täcker änEftersom dessaglöms bort. ett
särskildföremål förfrågor blirförordar vi dessaomfattaruppdrag att en

utredning.
insemination ochlagen 1984: 140bestämmelserna i lfrånBortsett om

fåtal be-finnsbefruktning utanför kroppen1988:711i lagen ettom
makarna ellerförutsättertillämpning uppenbarligenstämmelser attvars

Även vårt förslag.undantas idessa reglerkön.samborna är motsattav
inte behöva motiveras.tordeAnledningen till detta

Upplysningsplikt

betraktakommerfrämmande länderhurosäkerhetenPå grund attomav
hindersprövningenvidSkattemyndighetenpartnerskap börsvensktett

utomlands. Vigällandepartnerskap inte blirförriskenupplysa att ettom
detta.stadgandeuttryckligtnödvändigt medinte funnit dethar dock ett om

Övrigt

titelnkunskapssarnrnanställning medtillrefererasbetänkandetI en
föräldrar"homosexuellabarn ochparrelationer och"Homosexuella som

Lundahl ochPiaetnologentidigarekommitténsgjorts experter,av
viktigsammanställning harGenom dennaHenriksson.sociologen Benny

föräldraskaphomosexuelltparrelationer ochhomosexuellakunskap om
arbeteKunskapssammanställningenkommittén. ärtillgänglig förgjorts ett

försjälvastår författarnasjälvständigt. Såledesförfattarnaför vilket svarar
värderingaroch dematerial dedrar detslutsatser dede presenterarsomav
betänkandefogad till dettaSammanställningenuttryck för. ärde gersom

del B.som
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SUMMARY

Our basic attitude

has ideological foundation, based humanOur standpoint asan on
both between individuals and under the law. We acknowledgeequality, as

affirrn,equal in value heterosexual love. We dosexual love to notweas
force of bothbetween Love important drivingdeny, love anpersons.

personal and social development.
feel societythis point of view do be incumbentFrom not to toonwe

which people choose liveviewpoints concerning the inhave toway
instead be that of enabling people liveSociety’s tasks oughttogether. to to

preferences personalities, preventingwith their andin accordance notown
long this does harm others.them from doing not tocauseso, so as

of homosexual couples foraccommodate the desireWe wish to a
of manifesting their love.setting for their relations, Wevaluable as a way

of couples for economicaccommodate the need homosexualalso wish to
wishlegal security in their relations. Weand create greaterto awareness

homosexuality andfor and concerningof, understanding openness
belief,of achieving this, inrelations. One importanthomosexual way our

parity homosexual andestablishing, far possible, legal betweenby as as
cohabitation.heterosexual

Our recommendations

Introduction

Partnership andof laws: Actrecommend the passingWe two aa
intended replace theCohabitation The latterUnisexual Act. to

certainalso recommendHomosexual Cohabitants 1987:813. WeAct
Marriage Code and the Penal Code. Ourconsequential amendments theto

effect simultaneously.recommendations intended taketoare

Partnership Act

of thethe Partnership Act whichUnder two same sexpersonswe propose,
procedureregistrationpartnership throughwill be able intoto enter a

marriagein civilthe procedurewhich, in principle, corresponds to a
exceptions, all thewithPartnership that, twoone orceremony. means
applyand wife will alsoprovisions applying husband partners.toto

rights andexceptions, will incur theSubject those partnersto same



22 Summary SOU 1993:98

obligations husband and wife, in relation both each other and theas to to
of society.rest

Partnership will be of the We maketo twoopen persons same sex. no
stipulations concerning sexual inclination, sexual relations or a common
household. Partnership intended, however, for homosexual couples.
Impediments marriage close kinshipto and existingnonage, an-
marriage will also apply partnership. Furthermore, existingto an-
partnership will constitute impediment both another partnership andtoan

marriage. We stipulate qualifications ofto abode citizenship, mainlyor
because Swedish partnership will be recognised by all othera not states.
Thus partnership only be entered into of thea may one persons a
Swedish citizen domiciled in Sweden foreign citizen domiciled hereor a
and of least years residential standing.at two

proposed that the legal of partnership should inconsequences a
principle correspond the legal of marriage. Among otherto consequences a
things this that the parties will have the ofmeans to systemaccess same

distribution for marriage, they will haveproperty mutual duty ofas a
economic provision, they will have rightsmutual of inheritance, one

will be able the otherpartner partner’s under theto assume surname
husband and wife provisions of the Names Act 1982:670, and the same
rules will apply husband and wife concerning variousto partners toas
pension benefits, safeguards for survivors, parent’s allowance benefits and
parental leave and various other social benefits.

T0 this main rule recommend three exceptions.we
The first exception provisions giving rise joint parenthoodtoconcerns
joint custody of children. Thus will be able adoptor partners not to

children, either jointly singly, through what knownnotor even as
stepchild next-of-kin adoption. Partners will havenotor toaccess
insemination other artificial conception. Nor will be possible foror

be entrusted, specially appointed guardians,partners with the jointto as
custody of minor. On the other hand this exception does derogatea not
from rules applying stepchild relations. For example, children ofto one

will be deemed the stepchildren of the otherpartner forpartner purposes
of inheritance and in the implementation of various provisionstax
concerning safeguards for survivors. Furthermore, will have thepartnera

husband wife regarding subsidiary maintenancestatussame as a or
obligations towards stepchildren.

The second exception other provisions applying marriedtoconcerns
couples and obviously dependent for their applicability theon spouses
being of opposite in practice this rules conferring specialsexes; means
economic benefits married widows.on women or

The third exception the international provisions of private lawconcerns
contained in the Ordinance 1931:429 certain international legalon
relations concerning marriage, adoption and guardianship.
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CohabitationUnisexual Act

cohabitantsCohabitation imply thatproposals for Unisexual ActOur twoa
homosexualreferredof the i.e. toat present assex, personssame

applyunder the ruleswill in principlecohabitants, to manas acome same
relationship. Thus provisions,quasi—maritalliving together inand awoman

familysafeguards,pensions, survivor’sexample, concerningfor
welllife insurance for employees,andallowances statutory asasgroup

disqualification, will applychallengeprovisions concerningvarious or
regardless ofall cohabitants,equally to sex.

those incorrespondingrecommend exceptionsmain rulethisTo towe
willcohabitants of theThusproposed Partnership Act.the two same sex

speciallybe eligible,artificial fertilisationhave tonot asoraccess
willof minor. Northe joint custodiansguardians, becomeappointed to a

applicability manifestlywhosewithin the of provisionsthey scopecome
of oppositecohabitants beingdepends the sexes.on

recommendationsOther

practicalCode,the Marriagerecommend amendmentalsoWe to as aan
otherimplyingproposed Partnership Act,of amongconsequence our

impedimentpartnership constitutesexisting marriagethings that anoran
partnership.contraction of marriagetheto or

provision of thethe bigarnyrecommend amendmentFinally toanwe
above—mentionedwith theprocedure varianceCode, makingPenal at

criminal offence.partnershipmarriage andimpediment to a

Background

existing lawshortA summary

other, theremarried eachwhooftheIn to aretwo arepersonscase
husband andrelations betweenprovisions governingstatutorynumerous

forcode,The marriagelarge.relations the communitywife and their atto
betweenrelationsconcerningprovisionsexample, includes property

ofdisposaltherestrictionswife, concerning varioushusband and on
obligationsmaintenanceof maritalthe partition property,property, onon

provisionsincludesof Inheritanceprocedure. The Codeand divorce onon
ofwife and theandof inheritance of husbandrightsthe status aon

alsoMarriageof the diseasedin thesurviving estate aspouse.spouse
legislation, theof social insurancesignificant consideration in the contexts

again,Thenof realand the lawlegislationpension property.taxsystem,
disqualificationchallengeprovisionscontainvarious enactments oron

materialmarriagewife. Finally,husband andapplicablewhich to aare
jointpartly becauseof children,adoptionconsideration regarding the

and wife.by husbandadoption only possible
quasi—maritalintogetherlivingof andtheIn awomancase a man

provisions alsomarriage""commonlawrelationship cohabitation or ——
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exist governing relations between them and their relations with the
community large. No special suchat registration, needed inact, as
order for these provisions become applicable. Theto central enactment
here the Cohabitants Common Homes Act 1987:232. This very
much protective and contains provisions imposingenactmenta certain
restrictions the right of disposal of the home, rules theon common on
taking of the home when commonlaw marriageover common a tocomes

end, and rules the partition ofan There severalon property.common are
other in which cohabitantsenactments equated with husband and wife.are
In certain though, the cohabitants have beencases, married eachmust to
other previously had children together. An unmarried coupleor notmay
adopt conjointly. Like husband and wife, however, they do have toaccess
those forms of artificial fertilisation which sanctioned by Swedish law,are
namely insemination and in vitro fertilisation.

There also certain provisions applyingstatutoryare to two twomen or
living together similar basis "homosexualwomen cohabitants",on a as-

the Under the Homosexualterm Cohabitationnow Act l987:813,goes.
cohabitants of the for example, within the of thesame sex come, scope
Cohabitants Common Homes Act 1987:232 and under certain, though
by all, of the provisions applying cohabitants ofno means oppositeto

Cohabitants of the for example,sexes. debarred fromsame sex, are
certain forms of artificial fertilisation, they covered by Statenor are group
life insurance policies.

A short of the situation for homosexualssummary

At the of researchpresent impossiblestate why peopleto say some
become heterosexual and others homosexual. Researchers who have
studied these questions, however, that sexual dispositionagree
established, the latest, during theat earliest of childhood, afteryears
which be decisively altered throughcannot external conditioning. Many

have beenattempts made ascertain the number ofto whopersons are
homosexual. Studies of this kind, understandably, difficult to outare carry
and the reliability of their findings question. Quite simply,toopen
nothing reliably known this point.on

Until 1944, sexual relations between of the whetherpersons same sex,
illegalmen in Sweden.or Whenwomen. the prohibitionwere was

repealed, replaced by minimum for homosexualwas relationsa age
between consenting individuals. That limit, however, higher thanage was
the applying theone corresponding heterosexualto relations. An
amendment the Penal Codeto in 1978 established the lower limitsame age
for both heterosexual and homosexual relations.

The question of homosexual right first be closely related by thetocame
Swedish Riksdag parliament in 1973. On that occasion the Riksdag
passed thestatement Councila Legislation the effect thattoon
cohabitation by of thetwo from the viewpoint ofpersons same sex was,
society, perfectly acceptable form of cohabitationa l973:LU20, 116.p.



SOU 1993:98 Summary 25

This official view has subsequently been expressed several occasionson
e.g. in Government Bill Prop. 1986/87:124, 43.p.

In January 1978 committee appointed with the task, othera was among
things, of codifying and presenting available scientific documentation on
homosexuality and recommending aimed eliminating residualatmeasures
discrimination of homosexuals. That committee presented its final report,
entitled in Swedish "Homosexuals and Society" SOU 1984:63, in
August 1984. The contained comprehensive forreport example,account,a
of homosexuality in historical perspective, of various forms ofa
discrimination of homosexuals, of the homosexual liberation struggle, of
research into homosexuality and of homosexual relations, wellas as an

of existing law in various fields relatingaccount homosexuals. In itsto
the committee rejected the idea of homosexualreport marriage, referring

the solidly established values in the communityto concerning marriage as
institution for the formation of families by and Thean men women.

alternative possibility discussed of enabling homosexualswas to report or
register their relationship. Registration of this kind could be given legal
effects corresponding those applying marriage. This ideato alsoto was
rejected, however, the grounds that the creation of legalon a new
institution referring solely homosexuals would implyto an unnecessary
stigmatisation of of people in the community. Attention alsoa group was
drawn the risk of of this kind confirmingto existing prejudice.systema
On the other hand the committee in favour of homosexual cohabitationwas
being equated, from legal viewpoint, with what the legislation refersa to

quasi-marital relationship suchlike.as a or
The widely circulated forreport and the Minister movingwas comment,

the Government Bill Prop. 1986/87: 124 endorsed of themost
committee’s opinions and proposed that the Cohabitants Common Homes
Bill 1987:232 should also apply homosexual relationships. Thisto
proposal carried in the Riksdag debate, eventually resulting in thewas
Homosexual Cohabitation Act 1987:8l3.

Draft legislation registered partnership submitted theon towas
Government in June 1990 by the National Board of Health and Welfare.
This in of the for theturn Partnership Committee beingpartwas reason
appointed.

Now that frankness has developed concerninggreater sexual andmatters
prejudices about homosexuality have been demolished peoplemany most

negatively disposed towards homosexuals.not anything theyare are
indifferent. Many such people, however, take negative view ofa
homosexual behaviour. There also people who take negative vieware a
both of homosexuality such and of homosexual behaviour. They regardas
homosexuality something unnatural, perhaps frightening. This negativeas
view be due persistentto notion of homosexualsextent tomay some a as
"sex maniacs", "deviants", of homosexuality being "catching" and of the
possibility of people being "seduced" into homosexuality. To extentsome
this be rooted in people’s fears of their homosexual fantasies.may own
Rejection, which founded ignorance,to great extenta on can assume
various manifestations. for people, quite simply, ignorecommon to
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forAnotherof homosexuality.existencethe to contemptexpressway
connections storiesvarioushomosexuality inhomosexuals and songs,—

expressions.and slang
ofabout half allassumed thathas beenvariousIn surveys

number still wishlargerrelationships and thatlive in pairhomosexuals a
shortcomings, andvariousThese studies haveenabled dobe soto to so.

claim,do enablerepresentative. But theytermedhardly bethey toonecan
of homosexualsproportionthat largeoffair degreewith assurance, aa

relationships.in pairlive
homosexual pairaboutgeneraliseimpossibleof tocourse

relationshomosexualdifferentdifference betweenTherelationships. as
Basically,heterosexual relations.betweendifferencethegreat as

heterosexual pairfromdifferentall thatrelationshomosexual pair notare
being of theof partiesdifference thefrom the basicrelations, sameapart

approximately thecoupleshomosexualinterviewed,When reportsex.
couples.heterosexualproblemsand thepositive experiences assamesame

presumed,have beenvarious studiespresented indifferencesThe
withindividual rather thanof theconnected with thebeanything, to sex

compared withdifferenceheterosexual. One importantbeing homo—his or
difficultyhavecoupleshomosexualthatheterosexuals, however, greater

thepresumed be dueThisrelationship.their pairpreserving toin to
and alsoaround them,of othersreactionsand negativeexpectations to

separationsocial barriershavingcoupleshomosexual to asnot as many
couples.heterosexual

familyhomosexualinchildrenbeknownThere toto upgroware
and becomerelationsheterosexualhadhomosexuals haveManystructures.

ofbecomingbeforerelationshipsof thosein the orawareparents course
homosexuality.accepting their

childrenrelations havinghomosexualofalsoThere persons oncasesare
relationship,homosexualin thegrowingof the childthe intentionwith up

resulthappenThisof the parties.childthein practice as acancommonas
oppositesomebody of thewithrelationshiphavingboth partiesof aone or

theparties ininsemination. Theundergoingsingle-handedadopting orsex,
custodyjointparenthoodlegalobtain jointrelationship, however, cannot or

of child.a
doesand childrenhomosexualsconcerning toResearch hitherto not, our

childrendifferences betweenindicatingstudyknowledge, include any
hisandhomosexualwithhomosexualwith parentgrowing parent aorup a

withgrowinghand, childrenotherand, theher one oruppartner onor
parent’sand thatheterosexualwithheterosexual parentparentstwo aor

allunreliable, abovecriticisedwidelybeenresearch hasThis aspartner.
thisrejectedhaveOtherrepresentative.because commentatorsnot

quality.scientificacceptableofresearchtheinsisting thatcriticism,

reformsforHomosexuals’ demands

demandingbeingtimefor longhomosexuals haveOrganisations of nowa
heterosexualwithequated inbecohabitationhomosexualthat respectevery
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cohabitation. In of these demands they havesupport pleaded both
considerations of justice and the forneed extensive legal regulationa more
of homosexual pair relationships. They also maintain that equality of this
kind would understanding andgreater of homosexualsmean acceptance
and homosexuality. They object the Homosexual Cohabitationto Act
1987:813 equating homosexual and heterosexual cohabitation only toup

certain point. They also demand the opportunity of simplea toaccess
comprehensive legal provisions concerning homosexualmore a

relationship, corresponding partly wholly the rules applyingtoor to
husband and wife, i.e. legislation "registered partnership". They haveon
stressed that what they wish achieve just rights in relationto eachnot to
other and society. They also wish take themselves the obligationsto upon
which of this kind would imply. Many of themsystem also wish for thea
opportunity of joint parenthood through adoption and artificial fertilisation.

allNot homosexuals, however, in favour of legislation theare a on
lines of registered partnership. Certain of them refuse to accept a
partnership which fully equated with marriage and maintain thatnot a
second-rank will consolidate opinion of homosexualsarrangement an as
being inferior heterosexuals. Others feel that partnershipto based thea on
rules of matrimony will, like marriage, be invitation economictoan
dependence, suppressed conflicts and, for this opposedetc. toreason, are

such legislation. The majority of homosexuals, probably ingreatany are
favour of partnership legislation.

Our deliberations

Emotional security

The only unquestionable difference between homosexuals and
heterosexuals that homosexuals emotionally attracted by ofare persons
the A typical pair relationship betweensame sex. two twowomen or men

similar pair relationship between andto Thesevery a a man a woman.
relationships have the feelings of love, consideration, tenderness,same
friendship, loyalty and Persons living in homosexual relationshipscare.
have the emotional need show these feelings both betweentosame
themselves and outwardly, and show their desire live together into to a
lasting and mutually binding relationship, living in heterosexualas persons
pair relationships. Even though like love and emotional securityconcepts

hardly be discussed in rational believe that the emotionalcan terms, we
security of homosexual pairs would be enhanced they had themany
opportunity, in official and somewhat formal of declaringan context,more
their mutual love and showing how profound and important their
relationship and that be taken seriously.must

Legal and economic security

Several of the rules applying marriage have been made in orderto to
economic and legal security for husband and wife. Theycreate are a



SOU 1993:9828 Summary

intertwinedoften having closelyof married couples aconsequence
resolutionand assistance in therules for protectionand needingeconomy

relationshiphomosexualparties inmaintain that theconflicts. Weof a
thatalso viewlegal security.need of economic andhave the oursame

provided for.demands bethis need to
besidesin othercould be doneargued that thisbeenhas ways

partnership legislation.
homosexualreferred todayofcohabitants theFor to assexsame —

thatcorrespondingpartlyexists legal ordertherecohabitants toa—
provisions,The basicof oppositecohabitantsapplying statutoryto sexes.

applyl987:232,ActCohabitants Common Homesin thecontained to
security.basiccohabitants certaingivesThat Acttheseboth agroups.

possibility,thehaveoppositewhether of theCohabitants, sexes,same or
regulatingof furtherdisposition,and throughby testamentaryagreement

for thempossibletogether. Butof their lifeframeworklegalthe not
theirregardswhich,achieveby this arrangementto even asanmeans

wife.husband andthat applyingcorrespondsrelationship,mutual toto
probablyrightsof maritalofequivalent theThus propertysysteman

therefore,view,Inwrittenachieved bybe agreement. ourcarmot
accommodating thefullyofonly possiblelegislation thepartnership way

legal security.economic andcouples forhomosexualneed of

justiceandEquality, freedom

homosexualswould giveproposingof the kindLegislation aare nowwe
would alsorelationship.for theirframeworkvaluable legalandbroader

ofintentionand theirmanifesting their loveofopportunitygive them an
love withhomosexualequatingproposals implyunion. Ourlifelong

least,last butheterosexuals and,homosexuals withheterosexual love, not
wouldhomosexualsthatalsomajority.minority with the getthe means

oftheir formin choosingof heterosexuals,equalling thatliberty,greater
relationshipallow theirwishing doThose tocohabitation. to canso
proposalsthattherefore believepartnership. Wedevelop into canoura

opinionwhich inand freedom,equality argumentstrongaaugment our
partnership.ofin favour

forreservedlegislationpartnershipargued thatsometimes beenhas
homosexuals.ofdiscriminationpositivewould implycoupleshomosexual

nothingand kinship, thereofimpedimentsfrom to preventApart age
essentiallyAnd, longmarrying.fromof different assotwo sexespersons

therepartnership,entering intodefined forconditionsthe aresame
entering intofromof thenothing prevent two sexto samepersons

feel thatbeingThissimilarotherwith eachpartnership terms. weso,on
termedbepartnershipentering intohomosexualsofpossibility cannotthe

ofpossibilitythethanhomosexuals,ofdiscriminationpositive any more
discriminationpositivematrimonyintoheterosexuals entering amounts to

proposalthatbelieveheterosexuals. On theof meanscontrary, ourwe
justice.greater
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Attitude conditioning

We also believe that proposals would have small conditioning effectour no
attitudes, because they would make homosexuals visible.on more

Furthermore, believe that towards and ofacceptancewe openness
homosexuality, homosexuals and homosexual cohabitation would increase.
These all things which consider be desirable and important.toare we

homosexual be enabled into partnership,two to to enterpersons were
this would give them opportunity of showing those around them howtoan
profound, serious and valuable their relationship is. This, believe,we
would make other people of homosexuality and wouldmore aware
contribute towards attitude. We also believe that thea more open

of homosexuality and homosexual relations which societyacceptance
would show by, in principle, equating homosexual and heterosexual
cohabitation would influence attitudes in general exertinga more sense, a
formative effect public opinion.on

Greater understanding and modified attitudes will in have positiveturn
In the long this would for homosexuals.term createconsequences. scope

people wouldMore probably have the affirm their homosexualtocourage
disposition, dare live openly and be spared the mental strain entailed byto
feelings of guilt, alienation falsehood.and Fewer would need give into to
their and other people’s expectations that they should be "normal" andown
perhaps married. Relationships which will last in andget not any case are
doubtless harrowing experience for those involved could be avoided.a

also likely that this change of attitude would facilitate firm and
lasting relationships. This would be valuable in itself and could reduce the

of infection.spread HIV Our proposals should be overvalued in thenot
infection however, considering that oflarge proportion newlycontext, a
discovered cased of HIV have resulted from heterosexual Firmcontacts.
and lasting relationships of against infection,HIVguaranteeare course no
and this for heterosexuals and homosexuals alike.goes

Need legislation for other groups

has been argued that other besides homosexual couples alsogroups are
in need of further regulation of their relationships, above all people who
share household but lovers.nota as

The detailed of these households unclear. Partly forstructuremore
of individual privacy, foundhave impossible investigatetoreasons we

them closely.more
Uncertainty in this makes hazardous undertaking layrespect toa

down rules corresponding the needs preferencesand whichto persons
living in these households have the subject of provisions.statutorymay on

suit the varying character of suchTo households, provisions ofstatutory
this kind only be made include certain basic rights and duties andtocan

anything be given the character of protective legislation resembling the
Cohabitants Common 1987:232.Home Act However, legislation of this
kind, which based registration, beyond the of remit.not on scope our
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Thus have been able distinguish need for partnershipnot towe any
legislation for others than homosexual couples. Nor, knowledge,to our
have living in household expressed desire betopersons a common any
allowed into partnership solely thisto enter account.on

Differing interpretations of the Bible

Biblically based have been forward in the debatearguments put on a
partnership law for homosexual cohabitation. Those havearguments
mostly been used against, but sometimes in favour of, partnership law.a

Some Christians regard homosexuality the Christian ordercontrary toas
of creation. The Bible, and especially the Old Testament, includes sections
which definitely be taken imply that homosexuality sin andtocan a a
perversion. But the other hand, the Christian implies love andon message
tolerance towards one’s fellow beings. The gospel of love, combined with
the negative view of homosexuality, sometimes leads the view thatto
homosexuals be included in the Christian community but that themust
congregation the homosexual ethically justifiablemust try to return to an

of life. Homosexuals often live in friendshiprecommended andtoway are
chastity.

But the opinion also in Christian thatcircles the gospel of loveoccurs
overrides the attitude which fromresult literal interpretation. Thencan
again, the Bible interpreted by other Christians in such thata way no
condemnation of homosexuals be read into it. In these circles, thecan
gospel of and oflove the idea universal human equality before God leads

of homosexuality and, sometimes, action in favour ofto acceptance toan
partnership. We have intention of trying decide which of thesetono
Biblical interpretations be deemed This mainlymost correct.can a
question of individual belief. do feel that religious shouldNor aspectswe
determine influenced fact thatstandpoint. This view of by theour course
neither the Church denominations will incurother religiousnor any
ceremonial obligations in connection with into partnership. Weentry note,
however, that the Christian gospel of love with the basic attitudeagrees
which began by stating.we

The foundations of civilisation

In the of debate, several have been stated againstargumentscourse
partnership which probably from fear that partnership forstern a
homosexuals would lead the dissolution of civilisation, society. hasto
been claimed, for example, that partnership belittles the ofvalue marriage,
makes ofmockery traditional forms of cohabitation, the break—upa causes
of heterosexual relationships, leaves general decadence and growth ofto a
crime and through the which partnership implies seducesacceptance— —

into homosexuality. We find justification for theseyoung persons can no
allegations. Instead regard them expression of moralthewe more as an
panic which in times of upheaval and change.can occur
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We anything about partnership such that belittles thecarmot valuesee as
of marriage ridicules traditional forms of cohabitation. Marriage andor
partnership function independently of another, without the valuecan one
of either of them being affected.

The allegation of partnership leading the abandonment of traditionalto
forms of cohabitation based the mistaken idea of homosexualityon
having such of attraction make partnershipstrong topowers as an
alternative marriage for heterosexualto persons.

There serious foundations for the allegations of partnershipare no
leading general decadence and ofgrowth crime.to a

The fact of increasing numbers of homosexuals and homosexual couples
forwardcoming sometimes taken indication that number ofas an a

homosexuals the increase. But there nothing this.to supporton
anything the from organisations of homosexuals and growingsupport

by the community large which emboldening andacceptance at are more
homosexuals into the public light and become palpable,to stepmore

visible. In the so-called Speijer Report, published in 1971, observedwas
that homosexual experience did leadnot toamong young persons
homosexual disposition and that there possibility ofwas no a young
persons’s heterosexual inclination being swayed in the opposite direction
by homosexual experiences. opinion,In therefore, the allegation thatour
partnership, directly indirectly, traduces adults intoor young persons or
homosexuality utterly groundless.

Registration

Viewpoints have been expressed several occasions concerning theon
desirability of entering homosexuals in public register, andpersons as a

has been pointed that registration of this kind would beout contrary to
the provisions of the Data Act 1973:289, various register codes, the
Convention provisions of the Council of Europe the EC regulatoryor
system.

Partnership legislation that partnerships entered into wouldpresupposes
be registered in the marriages entered into. These data wouldsame way as
require individual in the that they would referonlyconsent, tosense

entering into partnership of their free will. The recorded factpersons own
of somebody being would, in population register, be regardedpartnera a

of marital and would in principle be public domainstatement statusas a
information.

In order for be allowed each other,two to to notpersons marry
stipulated that they have had, intendhave have sexualmust must toor
relations together. Nobody would think of including particulars aboutever
somebody’s sexual life in the ofregister marriages, thougheven one can

least theoretically infer that people in the register of marriagesat most are
have been sexually active together. there stipulationAs of sexualor no

relations for partnership either, the recorded fact of somebody being a
would than the recorded fact of somebodypartner not seem, any more

being married, constitute information about their sexual life.to
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Furthermore, register of partnerships will include particulars aboutnota
homosexuals because they homosexuals but because they have, of theirare

free will, entered into partnership. The register will contain,notown or
be contain, all homosexuals, will includeonly those whomeant toeven

have opted for partnership. As homosexuality defined criterionnot as a
for wishing into partnership, the register, theoreticallyto enter atpersons
least, also include particulars of heterosexualcan persons.

Thus that partnership law would involvecannotwe see a any
complication relation the above-mentioned internationalto statutory or
instruments.

realise that the relativelyWe attitude towards homosexuality inopen
society today change that ofthere risk public register ofcan a a
partnerships being the believe,We however, thatput to mostwrong use.
homosexuals of this risk. fact shiftThere has in been ofare aware a
opinion within homosexual organisations in in that today theyrecent years,
regard this risk comparatively slight and prepared take in ordertoas are

ofhave the opportunity entering into partnership. We feel, therefore,to
that should be for the faced with option of intothe enteringpersons
partnership balance this risk against the benefits which they believeto

offerpartnership them.may

difficultiesTechnical legal

based technical legal difficulties withThose who employ arguments on
legislation sometimes begin by assuming that therereference partnershipto

few would make of. Weneed for legislation which peoplevery useno
of prospectivemaintain, however, that the number partners wereeven

itself against partnership.be quite small, this in argumentto no
of causing other legal andpartnership has been held capablelawA

Reference hasadministrative difficulties of varying and importance.scope
resulting from theproblems of private lawbeen made internationalto non-

problems, but sinceof partnership abroad. These realrecognition are very
universallyof beingcohabitation legislation has little prospectour

inweight. Denmark, andeither, the carried little Inrecognised argument
attention ofdo with drawing thethe authorities have madeNorway too,

fact that theywishing into partnership the expectcannotto enter topersons
the countries wheretheir partnership be legally viable outsideto

partnership exists.
influxgrowingalso been said that partnership could give risehas to a

Accordingresult of bogus partnerships.of refugees, partly toas a
occurred in Denmark. In theinformation available, such problems haveno

Sweden with referenceof residence permit applications in toassessment
with Sweden, marriedpersonal connection domiciled ina person persons

of opposite the Forequated with cohabitants both the and same sex.are
little bearing this question, and thethis marriage has hadreason, on same

of partnership. partnerships, therefore, would bewould be Bogustrue
unlikely problems in this connection.to cause any
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ofSince the possibility bogus marriage unlikely be exploitedto on
considerable scale, the other problems which might possibly arise dueany

partnerships shouldbogus be exaggerated either.to not
belief, then, the technical legal administrative problems whichIn our or

hardly of sucharise be expected be magnitude havetotocan as acan
the introduction otherwise of partnership law.decisive bearing on or a

rightsHuman

in ConventionDeclaration of Human Rights and the UNBoth in the UN
the Convention for theCivil and Political Rights, well Europeanas ason

of Rights and Fundamental Freedoms,Protection Human statements are
ofbefore and the prohibitionconcerning universal equality the lawmade

Council ofvarious The UN and Europediscrimination in respects.
for private life,the right safeguardsalso include articlesinstruments toon

form family.of family life the rightprotection andthe right toto a
do defineproposals, whichthis conclude thatFrom not anyourwe

therelations betweeninclination sexualcriteria concerning sexual or
legalof leading sharedprovisions capableparties and which exclude to

thebe deemedfor homosexual couples,parenthood tocontrarycannot
anything,expression Ifinstruments giveprinciples theese international to.

andhomosexuallegislation doing than equatepresent toatmore
underlyingachieving thecohabitation would closerheterosexual tocome

instruments.intentions of those

excludedProvisions

desire forjusthomosexuals havehave shown thatSurveys strong aas
involuntaryheterosexualsheterosexuals. Amongchildren too,as

helpingattachedconsiderably widespread. Importancechildlessness to
adoption andfacilitatingexample bychildless forinvoluntarily persons,

however,principle,One importantof artificial fertilisation.various forms
"entitlementofknowSwedish law doesthat toconceptnot any

children".
adoptionthatadoptfor allowingpreconditionOne basic topersona

thepermissibleInsemination onlychild’s advantage.be themust to
in. thisForconditionspresumably have goodwillfuture child to upgrow

rules,by detailedcircumscribedinseminationadoption andboth arereason
Thus therequirements.for theseprovisionbest possiblemake thetoso as

should also havecoupleshomosexualwhether toquestion accesstoas
differentequatingofbe viewedproceduresthese matter wayscarmot as a
considerationsotherbasedbeThis decisionfamily.formingof on nocana

child’sof theconsiderationAndchild’s best interests.of thebut those
ofwhetherdecisiontheguidewhich twointerestbest to personsmust as

be givenchildofcustodyawarded jointbethe accessoracansame sex
fertilisation.of artificialformotherto some

thanmakehomosexualsthat parentsnothingThere worsesuggestto
childrenthatresearchdeal ofAnd there suggestheterosexuals. togreata
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growing in homosexual families do differ from children growingnotup
in heterosexual families. That research, however, has in forup come a

certain of criticism. failingIn view, reasonable degree ofamount our a
researchers the possible child ofconsensus among toon consequences a

growing in homosexual family, forappropriate homosexualnotup a
couples be enabled adopt be given various forms ofto to to toor access
artificial fertilisation. For the feel that should benotsame reason we
possible for homosexual couples be made joint custodians of children.to

We also believe that legislation permitting the sharing of legal
homosexualsparenthood by would probably be variance withat present-

day values in society. Since overwhelming proportion of the childrenan
below who adopted nowadays from foreign countries, theage are come
attitude of the donor countries also be taken into consideration. Inmust
view of the reactions provoked abroad in connection with adoptions when,
subsequent the adoption order, has become that the adoptiveto apparent

living in homosexual relationship, that severalparent a we can assume
countries would object child being adopted by overtly homosexualto twoa
persons.

In both heterosexual and homosexual families there of childrenare cases
having only legal In opinion, the question of safeguardingparent.one our
the rights of these children should be viewed in wider andcontext cannota
be settled through adoption by possible partner.a spouse or

We however, anxious that questions concerning adoption byare,
homosexual couples, the situation of children having only legal parentone
and also the situation of children conceived by insemination should benot
forgotten. Since these questions exceed the of remit,scope our we
recommend that they be made the subject of investigation.separatea

fromApart the Insemination Act 1984:1140 and the VitroIn
Fertilisation Act 1988:7l1, there few provisions whosestatutoryare
implementation obviously husband wifeand cohabitants ofpresupposes or
opposite These rules also excluded from recommendations,sexes. are our
for which should be obvious.reasons

Duty information

Since uncertain how Swedish partnership will be viewed by other
countries, the taxation authority should, of the investigation forpartas
impediments, explain riskthe of partnership being valid abroad. Wenota
have found need, however, for expressed provision thisnot any an on
point.
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legislationProposed

Proposed Partnership Act

enacted follows.Be as

Chap. lEntering dissolving of partnershipand

Partnership

Section 1
partnership entered into by of the Those whoA two same sex.persons

have entered into partnership with each other partners.are

Section 2
bypartnership dissolved by the death ofA partner partnerorone

divorce.

Impediments partnershipto

Section 3
eitherof thePartnership only be entered into persons aonemay

domiciled hereforeign nationalSwedish citizen domiciled in Sweden or a
and of least years’ residential standing.at two

Section 4
impediment existsbe entered intoPartnership not corre-may one

Code.Chap. of the Marriagesponding of those in 2to set outone
determined accordingshall beThe right into partnership toto enter

Swedish law.

partnershipimpedimentsExamination for to

Section 5
formadeshall beexaminationinto,partnership enteredBefore an

impediments partnership.to
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Section 6
examination provisions of Chap.In the procedure, the 3 and Chap. 15 of

Code applying the for examination forthe Marriage procedureto
marriage shall apply.impediments to

Pannership registration

Section 7
in the of relativesPartnership entered into through registration presence

other witnesses.or

Section 8
of Section of the Marriage Code also applyThe provisions Chap. 2 to

registration.partnership

Section 9
appointed by thejudge with judicial experiencedistrictA court or a person

administration qualified be registrar.tocounty a

Section 10
the provisions of Chap.registration shall also be subjectPartnership to

issued by theand prescriptionsand 8 of the marriage codeSections 7 to
Government.

contested by appealpartnership registrationDecisions concerning are
Marriage Code.Section 3 and of theprovided in Chap. 15, 4as
partnership registration,international relations concerningregardsAs

Certain Internationalof 1904:36,Chap. Sections 4-9 the Act l onp.
Guardianship shall apply.concerning Marriage andLegal Relations

Partnership divorce etc.

Section ll
partnershipcode also applyprovisions of Chap. 5 of the MarriageThe to

divorce.

Section 12
filed inproceedingsconcerning partnership divorce andLegal proceedings

partnershipexistpartnership exists doesorder establish that notto area or
partnershipapplyconcerning marital alsoProvisions tocausescauses.

causes.

Section 13
theof partnershipalways take cognisanceSwedishA court causesmay

entered into here.partnership was
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Chap. 2 Legal of partnershipconsequences

Section 1
A partnership has the legal marriage, subjectsame toconsequences as a
the exceptions indicated in Section 2-4.

Provisions relating marriage and shall apply, mutatisto spouses
mutandis, partnerships and where otherwise indicatedto partners except

theby rules of exception in Sections 2-4.

Section 2
neitherPartners jointly singly adopt children under Chap. of4 themay nor

Code of Parenthood and Guardianship. Nor be appointed,partnersmay as
specially appointed guardians under Chap. 13, Section 8 of the Code of
Parenthood and Guardianship, exercise joint custody of minor.to a

Section 3
Provisions which apply husband and wife and whose applicabilityto
manifestly dependent the being of opposite do applynoton spouses sexes
to partners.

Section 4
The provisions of the Ordinance 1931:429 Certain International Legalon
Relations concerning Marriage, Adoption and Guardianship do applynot

partnership.to

This forceAct intoenters on
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Proposed Unisexual
Cohabitation Act

Be enacted follows.as

Section 1
The provisions applying with regard and living togetherto a man a woman

cohabitants shall also apply living togetheras to two twomen or women
under corresponding conditions, subject the exceptions indicated into
Sections 2 and

Section 2
The provision of Chap. 13, Section 8 of the Code of Parenthood and
Guardianship concerning Joint Exercise of Custody of Minor nota
applicable cohabitants of theto same sex.

Section 3
Provisions whose applicability manifestly dependent the cohabitantson
being of opposite applicable.notsexes are

This Act into forceenters on
2. Through this the Homosexual Cohabitation Actact

1987:813 repealed.
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Författningsförslag

tillFörslag1

partnerskapLag om

följande.föreskrivsHärigenom

upplösningingående ochPartnerskapskap.1

Partnerskap

kön. harDetvåingås mellanPartnerskap§1 somsammapersoner av
med varandraingått partnerskap är partner.

död ellerdenupplösesPartnerskap2 § partnems genomenagenom
partnerskapsskillnad.

Partnerskapshinder

antingen ärPartnerskap får ingås endast3 § personernaom en av
medmedborgareutländskSverige ellermed hemvist isvensk medborgare

två år.minstibosättning harhemvist här efter varatsomen

hinderföreliggerdetfår inte ingåsPartnerskap§4 ett somom
äktenskapsbalken.finns i kap.2något demmotsvarar av som

lag.enligt svenskpartnerskapingåRätten prövasatt

partnerskapshinderPrövning av

hinderfinns någotdetingås skallpartnerskap prövas mot5 § Innan om
partnerskapet.

och kap.kap. 15bestämmelser i 3deprövningen tillämpasVid6 §
äktenskaps-prövningvidgäller för förfarandetäktenskapsbalken avsom

hinder.



42 Författningsför. SOU 1993:98. .

Partnerskapsregiszrering

7 § Partnerskap ingås registrering i släktingarnärvaro ellergenom av
andra vittnen.

8 § Vid registreringen tillämpas bestämmelserna i kap.4 2 § äkten-
skapsbalken på motsvarande sätt.

9 § Behörig registreringsförrättare lagfaren domareatt är i tingsrättvara
eller den länsstyrelsen har förordnar.som

10 § För partnerskapsregistrering gäller i övrigt bestämmelserna i kap.4
7 och 8 §§ äktenskapsbalken föreskrifter meddelassamt som av

regeringen.
Beslut förrättande partnerskapsregistrering överklagas enligtom av

bestämmelserna i 15 kap. 3 och 4 §§ äktenskapsbalken.
Beträffande internationellaförhållanden rörande partnerskapsregistrering

gäller 1 kap. 4 9 §§ lagen l904:26 vissa1 internationella rätts-s. om-
förhållanden rörande äktenskap och förmynderskap.

Partnerskapsskillrzad m.m.

11 § Bestämmelserna i 5 kap. äktenskapsbalken gäller föräven part-
nerskapsskillnad.

12 § Mål partnerskapsskillnad och mål där talan förs fastställelseom om
partnerskap består eller inte består partnerskapsmål.att ett är Bestämmel-

för äktenskapsmâl gäller för partnerskapsmål.ävenser

13 § Partnerskapsmâl får alltid svensk domstoltas part-upp av om
nerskapet har ingåtts här.

2 kap. Partnerskapets rättsverkningar

§1 Ett partnerskap har rättsverkningar äktenskap medettsamma som
de undantag i 2 4 §§.som anges -

Bestämmelser med anknytning till äktenskap och makar
tillämpas på motsvarande för partnerskapsätt och inte undan-partner om
tagsreglema i 2 4 §§ anledning till annat.ger-

2 § Partner får varken eller adoptivbarngemensamt antaensamma
enligt 4 kap. föräldrabalken. Inte heller får enligt 13 kap. 8 §partner
föräldrabalken i egenskap särskilt förordnade förmyndareutses att av

vårdnadenutöva underârig.gemensamt om en
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och tillämplighetBestämmelser, gäller för makar§3 varssom
gäller inteuppenbarligen beroende makarna kön,är äratt motsattav av

för partner.

internationellavissai förordningen 1931:429Bestämmelserna4 § om
och förmynderskap gällerrörande äktenskap, adoptionrättsförhâllanden

för partnerskap.inte

kraft denlag träder iDenna
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2 Förslag till

Lag sambor könom av samma

Härigenom föreskrivs följande.

§ Vad gäller frågal i och kvinna leversom om en man en som
tillsammans sambor, skall tillämpas på två elleräven två kvinnormänsom

lever tillsammans under motsvarande förhållanden med de undantagsom
i 2 och 3 §§.som anges

2 § Bestämmelsen i 13 kap. föräldrabalken8 § utövandegemensamtom
vårdnad underårig inte tillämplig samborär kön.av om av samma

3 § Bestämmelser tillämplighet uppenbarligen beroendeär attvars av
samboma kön, inte tillämpliga.är ärmotsattav

Denna lag träder i kraft den
2. Genom lagen upphävs lagen 1987:813 homosexuella samborom
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3 Förslag till

Lag ändring i äktenskapsbalkenom

Härigenom föreskrivs 2 kap. 4 3 kap. 3 § och kap.5 5 § äkten-att
skapsbalken skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse
kap.2
4 §

gift fårDen inte ingåär äkten- Den gift eller får inteärnyttsom partnersom
skap. ingå äktenskap.nytt

3 kap.
3 §

Kvinnan och skall vid hinders- Kvinnan och skall vid hinders-mannen mannen
prövningen skriftligen försäkra heder prövningen skriftligen försäkra heder
och de inte släkt med ochär de inte släkt medärsamvete att samvete att
varandra i och nedstigande ledrätt varandra i och nedstigande ledrättupp- upp-
eller helsyskon. de inte tillståndHar till eller helsyskon. Har de inte tillstånd till
äktenskapet enligt 2 kap. 3 § andra äktenskapet enligt 2 kap. 3 § andrastyc- styc-
ket, skall deras försäkran också ket, skall deras försäkran ocksåatt attavse avse
de inte halvsyskon.är de inte halvsyskon.är

De begär hindersprövning skall De begär hindersprövning skallsom som
på heder och skriftligen heder och skriftligensamvete samveteuppge uppge

de tidigare har ingått äktenskap. Den de tidigare har ingått äktenskap ellerom om
tidigare har ingått äktenskap skall partnerskap. Den tidigare har ingåttsom som

styrka äktenskapet har blivit upplöst, äktenskap eller partnerskap skall styrkaatt
inte detta framgår folkbokföringen äktenskapet eller partnerskapet harom av att

eller intyg från utländsk myndighet. blivit upplöst, inte detta framgårav om av
folkbokföringen eller intyg från ut-av
ländsk myndighet.

kap.5
§5

Om äktenskapet har ingåtts Om äktenskapet har ingåttstrots att trots att
makarna släkt med varandra i raktär makarna släkt med varandraär i rakt

och nedstigande led eller helsys-är och nedstigande led eller helsys-ärupp- upp-
kon, har och makarna till kon, har ochrätt makarna tillrättvar en av var en av
äktenskapsskillnad föregående be- äktenskapsskillnad föregående be-utan utan
tänketid. Detsamma gäller äktenska- tänketid. Detsamma gäller äktenska-om om

har ingåtts någon makarna har ingåtts någon makarnapet trots att pet trots attav av
redan gift och det tidigare äktenska- redan gift eller och det tidi-var partnervar

inte har blivit upplöst.pet
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lydelseFöreslagenNuvarande lydelse

partnerskapet inteäktenskapet ellergare
upplöst.har blivit

makarna gift ellernågontvegifte, har och VarFöreligger part-avvar en av
ingående,vid äktenskapets hartidigare äktenskapetmakarna i det rätt att varner

eller i detmakarnaäktenskapsskillnad ochupplöstfå detta partnernaen avgenom
partnerskapetäktenskapet ellerbetänketid. tidigareföregåendeutan

upplöst äkten-få dettarätt att genom
partnerskapsskillnadskapsskillnad eller

föregående betänketid.utan
första stycket kanifallförsta stycket kan Ifall iI som avsessom avses

förasäktenskapsskillnadtalan ävenäktenskapsskillnad förastalan även omom
åklagare.allmänåklagare.allmän avav

kraft denlag träder iDenna
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4 Förslag till

Lag ändring i brottsbalkenom

Härigenom föreskrivs kap.7 § brottsbalken1 skall ha följande lydelse.att

Nu varande lydelse Föreslagen lydelse

7 kap.
§1

Ingår den gift äktenskapär eller Ingår den gift ellerärnyttsom nyttpartnersom
ingår ogift äktenskap med den är äktenskap eller partnerskap, dömes försom
gift, dömes för tvegifte till böter eller obehörigt ingående äktenskap ellerav
fängelse i högst tvâ år. partnerskap till böter eller fängelse i

högst tvâ år. Detsamma gäller annan,
ingår äktenskap eller partnerskapsom

med den gift ellerär partner.som

Denna lag träder i kraft den
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1 Utredningsuppdraget

Våra direktiv framgår vad dåvarande chefen för Justitiedepartementetav
anförde vid regeringssammanträde den lO januari 1991 i samband med att
departementschefen bemyndigades tillkalla parlamentarisktatt en samman-

kommitté för utvärdera lagen 1987:813satt homosexuellaatt samborom
och inom för denna utvärderingatt även behovetövervägaramen av en
lagstiftning s.k. registrerat partnerskap. Direktiven Dir. 1991:6 finnsom
intagna bilaga till1 detta betänkande.som

Vi har i vårt arbete haft beakta direktiven Dir. 1984:5 enligt vilkaatt
alla utredningsförslag skall kunna genomföras med oförändrade eller
minskade Vidare har vi haft beakta direktiven Dir. 1988:43attresurser.
angående EG-aspekter i utredningsverksamheten.

Arbetet inleddes i april 1991 och pågick fram till juni 1992 då
sekreteraren lämnade kommittén. Det återupptogs i november årsamma
då sekreterare tillträdde.ny

En våra uppgifter har varit utvärdera lagen 1987:813av att om
homosexuella sambor, den så kallade homosexlagen. För detta ändamål
har omfattande underhandskontakter tagits med domstolar, myndigheter,
organisationer, advokater och privatpersoner. Vi höll också i juni 1991 en
hearing. Till denna hearing inbjöds på olika kommit isättpersoner som
kontakt med homosexlagen. Det visade sig dock dessaatt personers
erfarenhet lagens tillämpning förhållandevis liten. Dettaav trots attvar
många dem, bl.a. företrädare för RFSL, Riksförbundet för sexuelltav
likaberättigande, har arbetat mycket med frågor berör homosexuella.som
Vi har därför gjort den bedömningen det inte skulle meningsfulltatt vara

gå med omfattande enkät eller liknandeatt ut undersökning.en mer
Vår andra uppgift har varit behovetöverväga partnerskapslagatt av en

och, efter inventering äktenskapets rättsverkningar, bedöma vilkaen av av
äktenskapets rättsverkningar skall undantas i partnerskapslag.som en
Arbetet med inventera äktenskapets rättsverkningar visade sigatt vara
mycket omfattande eftersom dessa rättsverkningar många, skiftande ochär
återfinns inom flertal rättsornråden.större Vid inventeringsarbetet harett
vi gått tillväga i huvudsak följande Vi har med hjälp olikasätt. av
sökord inom rättsdatasystemet funnit författningar innehåller be-som
stämmelser med anknytning till äktenskapet. En lista samtliga dessaöver

"Äktenskapetsförfattningar finns intagna bilaga 5 till vårt betänkande,som
rättsverkningar, inventering denI utsträckning vi har bedömt atten som
bestämmelserna har varit intresse, antingen därför destörre ärattav av
central betydelse eller därför det finns anledning undanta dem iatt att en
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"Äktenskapetsutförligare i bilagademvi redovisatpartnerskapslag, har
presentation".rättsverkningar, en

också träffatinventeringsarbetevid dettahar videlarI stora
bestämmel-ochförfattningargäller för sambor. Dessabestämmelser som

förteckningsärskildNågon övernämnda bilagor.också iredovisasser
När viintevi dock upprättat.för sambor hargällerbestämmelser som

omgående deganskafarm virättsverkningaräktenskapetsinventerade
partnerskapslag. Medundanta iaktuellabestämmelser att ensom var

mindretypisktsamborför ärbestämmelseroch tillhärtill setthänsyn att
anledningfarm vi inte göraför makarbestämmelser attomfattande än en

motsvarandesambor,förgällerbestämmelserinventeringsärskild somav
rättsverkningar.äktenskapetsinventeringen av

virättsverkningar harskatterättsligaäktenskapetsinventeringenVid av
ChristinaWesterling.Christinakammarrättsassessomkonsult,anlitat en

granskat ochhardel ochi dennainventeringsarbetethar utförtWesterling
regler"."skatterättsligai bilagakapitel 14godkänt

gjortsharerfarenheterdel dehafthar vidirektivenEnligt att ta somav
Kommittén harpartnerskapslag.då hadelandendaDanmark, deti ensom

träffatoch därKöpenhamntillstudieresagjortändamål bl.a.för detta en
HenningkultursociologenJustitsrninisteriet,danskaför detföreträdare

i frågorvetenskapliga rådSocialstyrelsensiverksamBech är omsom
forLandsforeningen Bøsserför LBL,företrädarehomosexualitet ogsamt

haftvidareVi harRFSL.tillmotsvarighetendanskadenLesbiske,
informeraförnordiska,företrädesvis deländer,med andra attkontakter

samlevande.lagstiftning förfrågadär isituationen omomoss
sociologenLundahl ochPiaetnologenKommitténs tidigare experter,

kunskapssamman-gjorträkningkommitténsförHenriksson harBenny en
homosexuellaochbamparrelationer och"Homosexuellaställning,

vårtdelpublicerad BKunskapssarnmanställningen ärföräldrar". avsom
HenrikssonochLundahl BennyPiautsträckningbetänkande. denI som

sammanställningi dennadematerialdetslutsatserdrar presenterarsomav
slutsatsernaunderstrykavill vivärderingar,för olikauttryck atteller ger

arbetesammanställningenochförfattarnas ettvärderingarnaoch är egna
självständigt.författarnavilketför svarar

ungdomspsykiatri,ochbarn-råd ivetenskapligaSocialstyrelsens
för sinredogjortochKihlbom, har gästatöverläkaren Magnus oss

SunePsykologemaadoptivföräldrar.homosexuellauppfattning somom
arbete vidsocialtförInstitutionenvidverksammaEmulf,och KurtInnala

forskningsinredogjort förochUniversitet, har gästatGöteborgs omoss
tvåexamensarbeteockså fått delharoch barn. Vihomosexuella ett somav

Åsa Mollneroch SusannaAnderssoninstitution,nämndavidstuderade
handlarandra"familjArbetet, "Engjort.harMartinsson, omsom

föräldraskap.homosexuellas
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2 Homosexuellas situation

2.1 Inledning

Många, troligen övervägande flertalet, människor uteslutandeär homosex-
uella eller heterosexuella i den bemärkelsen de känslomässigt drasatt
enbart till respektive kön. Många människorpersoner av motsattsamma
känner dock under hela livet eller under vissa perioder ellermer- -
mindre dragning till såväl det det könet. l vilkenmotsattaegna som
utsträckning denna känsloinriktning sedan sig uttryck i handlingartar
varierar mellan olika När vi använder uttryck homosexuellapersoner. som
och homosexualitet syftar vi har känslomässigpersoner som en
dragning uteslutande till det könet.personer av egna

Homosexualitet är, vi inte bara sexuellantyttsom rentovan, en
dragning till kön. Den omfattar andra känsloräven änpersoner av samma

sexuella såsom kärlek, omtanke,rent ömhet, vänskap, lojalitet och
Den sikte inte bara på den fysiskatar attraktionenomsorg. ävenrent utan

Ävenden psykiska. det kan tyckas självklart för de allra flesta finnsom
det anledning påpeka homosexualitet inte någonatt sjukdom.att är Den
gär inte "bota" och heller inteär smittsam.att Den kan karaktärise-snarast

personlighetsinriktning. På forskningens nuvarande ståndpunktras som en
går det inte varförsäga del blir heterosexuella ochatt andra homosexu-en
ella. De forskat i dessa frågor dockär överens sexuellsom attom
läggning grundläggs under de tidiga bamaåren.senast

När använder uttryck homosexualitet och homosexuella syftarman som
dessa begrepp ofta sexualiteten i bemärkelse. Mångasnäv homosexuella
vänder sig denna anledning uttrycket och vill hellre användamotav
begreppen bögar och lesbiska. Ytterligare anledning till detta är atten
såväl forskningen debatten homosexualitet i huvudsak har inriktatsom om
sig på manliga homosexuella varför uttrycket ofta förknippas med enbart
dessa. Trots vi det finns fogvisst för dessa synpunkteratt attanser
kommer vi använda uttrycken homosexualitet och homosexuellaatt
eftersom dessa begrepp vedertagna.är

Homosexualitet har sannolikt funnits i alla samhällen och i alla tider.
Under vissa perioder och i vissa samhällen har homosexualitet varit tillåtet
och under andra perioder och i andra samhällen homosexualitet varithar
förbjudet eller i fall tabubelagt. finnsDet i dag länder där homosexu-vart
ella relationer straffbara, i vissa fall dödsstraff.är belagda med Den
officiella inställningen i Sverige, vilken kommit till flertaluttryck vid ett
tillfällen, samlevnadär mellan två könatt ärparter av samma en ur
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samlevnadsform bl.a. bet. l973:LUacceptabelsynpunkt fulltsamhällets
20.

Delvisentydigt definieras.låter sigingentingHomosexualitet är avsom
mångahursvårt uppskatta äranledning detdenna är att personer som

för få klarhet iundersökningarolikahar utförtshomosexuella. Det att
svåra utföra ochskälnaturligaundersökningarSådana ärdetta. attav

Kinseyrapportemaifrågasättas. de s.k.kan lresultatentillförlitligheten av
1940- ochi USA underundersökningarefter omfattandepresenteradessom
och tvåfyracirka männenslutsatsen1950-talen drog procentatt avman -

homosexuellauteslutandeefter pubertetenkvinnornaprocenttre varav
och KinseyStockholm 1949beteende,sexuellam.fl., MannensKinsey

tveksamt1968. DetStockholm ärbeteende,sexuellam.fl., Kvinnans om
skriftförhållanden. lsvenskadagenstillsiffror kandessa översättas en

realistiskt uppskattadetSocialstyrelsen harutgiven attansettmanav
och tiofemtill mellanhomosexuella i Sverigeandelen procent av
1991.Stockholmrättigheter,Homosexuellasbefolkningen

direktiv påför våraligger inomdetinteVi har attattansett ramen
homosexuellasförredogöraundersöka ochingåendenågot sättmer

kallade Homosexut-såutfördes denundersökningsådansituation. En av
"Homosexuellabetänkandetpublicerades i1980-talet ochunderredningen

1984:63.SOUsamhället"och
heltäckandeochfullständigsåledes intekapitel skallDetta enses som

bakgrundallmänsituationhomosexuellasförredogörelse utan som enmer
förredogörelseingående ämnetöverväganden. Förvåratill meren

samhället".och"Homosexuellabetänkandetvi tillhänvisar

samhälletochHomosexuella2.2

bakgrundKort2.2. 1

kön,mellanrelationersexuellaår 1944tillFram sammapersoner avvar
svensk Närenligt lag.förbjudnakvinnor,mellanmellansåväl män som

frivilligaförminimiåldermeddetupphävdes,förbuddetta ersattes en
dendock högre änåldersgränsDennahomosexuella relationer. somvar

År ändrades1978förbindelser.heterosexuellamotsvarandeförgällde
gällakomåldersgränsnedresåbestämmelser attbrottsbalkens att samma

förbindelser.homosexuellaheterosexuellaför såväl som
gångenför förstabehandladesrättigheterhomosexuellasFrågan om

sammanhangdettaår 1973. Iriksdagensvenskaingående denavmera
mellan tvåsamlevnadlagutskottetuttalanderiksdagengodtog attett av
acceptabelfulltsynpunktsamhälletsfrånkön envarsammapersoner av

officiellagrundläggande116.1973:LU20 Dennasamlevnadsform bet. s.
bl.a.tillfällenflerauttryck vidkommit tilldärefterhar prop.syn

43.1986/87:124 s.
sammanställauppgift bl.a.medkommittétillsattesjanuari 1978 attI en

ochhomosexualitetdokumentationvetenskapligtillgängligredovisaoch om
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föreslå åtgärder syftade till undanröja kvarvarande diskrimine-att attsom
ring homosexuella. Kommittén överlämnade sitt slutbetänkande iav
augusti 1984, "Homosexuella och samhället" SOU 1984:63. Betänkandet
innehöll omfattande redovisning bl.a. homosexualitet i historiskten ettav
perspektiv, olika former diskriminering homosexuella, denav av
homosexuella frigörelsekampen, forskning homosexualitet ochom om
homosexuella relationer redovisning gällande på olikarättsamt en av
områden berör homosexuella. I betänkandet avvisade utredningensom
tanken på äktenskap mellan homosexuella. Man hänvisade till de grund-
murade värderingar farms i samhället äktenskapetsom om som en

förinstitution familjebildning mellan och kvinna. Som alternativettman
diskuterades införa möjlighet för homosexuella anmäla elleratt atten
registrera sitt förhållande. Till denna registrering kunde knytas rättsverk-
ningar motsvarande dem gäller för äktenskap. Man avvisade docksom

denna tanke med motiveringenäven tillskapandeatt ett ett nyttav
rättsinstitut bara hänför sig till homosexuella framstår onödigtettsom som
utpekande människor i samhället. Man pekade också på riskenav en grupp

sådant skulle kunna befästa rådande fördomar. Däremotatt ett system
borde enligt utredningen homosexuell frånsamlevnad rättslig synpunkt
jämställas med vad inom lagstiftningen kallas äktenskapsliknandesom
förhållande eller motsvarande uttryck.

Betänkandet blev föremål för omfattande remissbehandling och ien
1986/87 :124 anslöt sig föredragande statsrådet i huvudsak tillprop.

utredningens bedömning föreslogoch den då föreslagna lagenatt
1987:232 sambors hem skulle tillämplig pågöras ävenom gemensamma
homosexuella förhållanden. Vid riksdagsbehandlingen tillstyrktes detta
förslag och resulterade så småningom i lagen 1987:813 homosexuellaom
sambor, den s.k. homosexlagen. Enligt denna lag, trädde i kraft densom

januari 1988, skall gäller frågal vad i sambor enligt antalettsom om
uppräknade lagar och bestämmelser tillämpas på tvåäven personer som
bor tillsammans i homosexuellt förhållande.ett

Riksdagen behandlade under 1989 och 1990 flertal motionerett attom
införa lag s.k. registrerat partnerskap för homosexuella. sådanEnen om
lag skulle möjliggöra för två homosexuella registrera sitt förhållandeatt
och därigenom åstadkomma flertalet äktenskapets rättsverkningaratt av
blir tillämpliga på förhållandet. Riksdagen avslog dock motionerna.

denI proposition följde på betänkandet "Homosexuella ochsom
samhället" föreslogs bl.a. Socialstyrelsen skulle övergripandeatt ettges

för samordningen insatser för homosexuella 1986/87: 124prop.ansvar av
29. Genom beslut regeringen den 10 december 1987 Socialsty-s. av gavs

relsen sådant I uppdraget ingick i samråd med berördaävenett attansvar.
myndigheter följa utvecklingen homosexuellas situation och övervägaav
i vilka former diskrimineringen homosexuella kan motverkasav av
samhället. kanDet Socialstyrelsens uppdrag under år 1993nämnas att

Folkhälsoinstitutet.övertogs av
Inom för sitt föruppdrag presenterade Socialstyrelsen regeringenramen

i juni förslag1990 till lagstiftning registrerat partnerskap. Förslagetett om
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finns bilagaintaget 2 till detta betänkande. Bl.a. med anledning häravsom
tillsattes Partnerskapskommittén.

Under tiden vår kommitté har arbetat med frågan har ytterligaresom
motioner framlagts i riksdagen införande lag registreratom av en om
partnerskap. Riksdagen har dock avslagit dessa motioner med hänvisning
till det pågående kommittéarbetet bl.a. bet. 1992/93:LU36.

2.2.2 Synen homosexuella

I takt med öppenheten till sexualitet i allmänhet har blivit ochstörreatt
många fördomar homosexualitet har de flesta människorärraseratsom
inte negativa till homosexuella. likgiltiga.De Många dessaår snarare av

dock negativa till homosexuella beteenden. delEn människor negativtär är
inställda såväl till homosexualitet sådan till homosexuellasom som
beteenden. De uppfattar homosexualitet något onaturligt och kanskesom
skrämmande. negativaDen uppfattningen kan i viss mån bero på detatt
fortfarande finns föreställningar homosexuella "sexgalningar",ärattom
"avvikande", homosexualitet skulle "smitta" "förföras"och kanatt att man
till homosexualitet. kan till viss införDen del ha sin grund i rädslaen egna
homosexuella fantasier. Avståndstagandet, i utsträckning byggerstorsom

okunskap, kan sig olika uttryck. Vanligt förekommande ärta att man
helt enkelt inte låtsas homosexualitet förekommer. Ett sätt äratt annatom

i olika sammanhang, i visor, i historier och i slanguttryck, uttryckaatt
förakt för homosexuella och homosexualitet.

Från kristet håll finns ingen tillenhetlig linje vad gäller inställningen
homosexuella och homosexualitet. Svenska kyrkans officiellasenaste
uttalande i frågan homosexualitet från biskopsbrev århärstammar ettom
1951. Beträffande innebörden i utvecklingen fram till år 1984detta och
hänvisas till "Homosexuella och samhället" SOU 1984:63 57 ff.s.

Ärkebiskopen i Uppsala, Bertil Werkström, remissvar överettavgav
detta betänkande efter hörande övriga biskopar. remissvaret anfördeIav
ärkebiskopen, med poängterande han inte hade möjlighet uttala sigatt att
på alla kyrkomedlemmars eller på alla eller biskoparsprästersens
uppdrag, bl.a. kyrkans bibeln uppfattning detgrundadeatt attvar
homosexuella beteendet stred skapelseordningen detta intemot attmen ger
någon berövarätt homosexuella deras inskränkermänniskovärde elleratt
de krav kärleken till medmänniskan anförde vidareställer. Hansom att
kristna homosexuella måste rekommenderas i vänskap och celibatlevaatt
eftersom sexualiteten hör äktenskapet till.

Biskopens remissvar upphov till omfattande eftersom det,debattgav en
särskilt vad avsåg rekommendationen för framstodcelibat, mångaom som

tillbaka. En särskild samtalsgrupp uppgift ånyotillsattes medett steg att
frågor kyrkan och homosexuella.över Gruppen bestod före-se om av

trädare för Svenska kyrkan och EKHO, Ekumeniska för kristnagruppen
homosexuella i Sverige. Gruppen avlämnade 1988 sin "En frågarapport

kärlek" Stockholm 1988. I denna dock inte kanrapport,om som ses som
uttalande från Svenskaofficiellt kyrkan, analyserade olikaett man

finna vad bibelnbibeltexter för sade homosexualitet. fannManatt ut om
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det inte fanns något iställe bibeln där någon inställning till homosexua-att
litet redovisades. Däremot ansåg bibelns budskap klartattman var
fördömande det gäller sexuellt utnyttjande, sexuell förnedring, kultisknär
prostitution, leverne falskaoch anklagelser. redovisade ocksåManperverst
bibelns klara budskap kärleken till omvårdnaden med-nästan,om om
människan, trohet i kärleksförhållanden och för vårt leva.sättansvaret att

Det skall inte alla kristna drar slutsats denpoängteras att samma som
har dragit i "En fråga kärlek", nämligen finnsdet inteattsom man om

någon i bibeln redovisad inställning till sexualitet.
Med anledning motion kyrklig välsignelse för homosexuella,av en om

det tillsätts ytterligare arbetsgrupp förhar inom Svenska kyrkan atten
utreda homosexualitetens konsekvenser för kyrkans förkunnelse, under-

själavård.visning och Arbetsgruppen planerar sin underatt rapportavge
våren 1994.

frikyrkorådSveriges yttrade sig också "Homosexuella ochöver
samhället". l sitt remissvar anförde homosexualiteten iattman synen
detaljer inte enhetlig sig inom eller mellan de fria kristnaär vare sam-
funden. redovisade dockMan grundinställning. Dennaen gemensam
grundinställning innebär avstånd från dis-i drag allstora att tarman
kriminering homosexuella kön, i förhållandesamborattav men av samma

människor varaktigt i andra formertill andra lever tillsammans änsom
hänvisning tilläktenskap, inte heller skall särbehandlas positivt. Under

kristenskapelseordningen uttalade vidare enligt denattman man som
traditionella kristna skall avstånd från homosexuella förbindelsertasynen

sig samlevnad hänvisas tilloch den inte kan tänka heterosexuell ettatt som
liv i avhållsamhet. poängterade dock homosexuella kanMan ävenatt vara

kristna församlingen.med i den
spontanremiss Sveriges frikyrkoråd den 16 januari 1990I den som

Socialstyrelsens förslag till lag registrerat partnerskap,över togavgav om
avstånd från förslaget såsom innebärande positiv särbehandling avman en

homosexuella.
Statsmaktemas, riksdagen uttryckta, inställning är somgenom

inledningsvis homosexuell samlevnad samhällets synpunktnämnts äratt ur
fullt godtagbar sarnlevnadsform.en

2.2.3 Homosexuella och hälsofrågor

homosexuellaTidigare undersökningar har visat tendens till mänatten
överförbara sjuk-skulle överrepresenterade det gäller sexuelltnärvara

från Venhälsan viddomar i allmänhet. Enligt vad vi har inhämtat
vid slutet 1970-Södersjukhuset i Stockholm upphörde denna tendens av

försvarför officiella undantag för dentalet dagens statistik, med som om
sexuellutgångspunkt frånhivinfektion och aids, inte uppbyggd medär

påståendet homosexu-läggning. finns således idag inget belägg förDet att
klamydia.oftare skulle exempelvis gonorré ellerella heterosexuella haän

LaboratoriumBakteriologiskaAv den statistik förts Statensavsom
hivinfektioni Sverigeframgår den hittills vanligaste smittvägen äratt av
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mellan homosexuella Epid-aktuellt 1993män Statens Bakteriologiskanr
Laboratorium.

januari 1991 inledde RFSL, Riksförbundet för sexuellt likaberättigan-
de, projekt "Homosexuella och alkohol och andra droger". Under dettaett
projekt har bl.a. gått med enkät alkoholvanor till samtligautman en om
RFSL-medlemmar har Bearbetningen och utvärderingenpost.som av
denna undersökning inte färdig. delrapportär ännu Av haren som

denupprättats 25 augusti 1993 framgår emellertid bl.a. följande.
Man skickade 3 552 enkäter och fick från l 739 dvs.ut svar personer

Svarsfrekvensen låg på 49 Fördelningen mellan kvinnor och mänprocent.
och den geografiska fördelningen överensstämde med RFSLzs med-
lemsuppgifter i Den äldsta föddsvarade 1902 och denstort. som var

född 1975. Resultatet undersökningen vid handen deyngste var attav gav
manliga i genomsnitt drack dubbelt så mycketnästansvarspersonerna som
den genomsnittlige svenske och de kvinnligamannen svarspersonerna mer

dubbelt så mycketän den genomsnittliga svenska kvinnan. Såledessom
drack den manlige 8,02 liter och den kvinnliga liter4,735svarspersonen

alkohol året. Av den år 1987 Hauge Irgens-Jensen publicera-ren om av
de undersökningen "Alkoholen i Norden" dricker den svenske genom-
snittsmannen 4,96 liter och den svenska genomsnittskvinnan 1,94 liter ren
alkohol år. Enkätundersökningen visade vidare samband mellanper ett
konsumtion och inkomst på det den tjänar drickersättet att som mer mer.
Man farm dock inte något, varken positivt eller negativt, samband mellan
alkoholkonsumtionoch "öppenhet". Med öppenhet här homosexu-avses en
ell homosexuell.är öppet Man fann vidare upplevdaperson som att
negativa konsekvenser drickandet såsom ofta dricker änattav man mer
vad bestämde sig för började dricka, doktornnär ellerman attman ens
vänner tycker ska skära eller sluta, gjort elleratt att sagtman ner man
saker ångrar druckit, förnär ska bli alkoholise-som attman man oro man
rad, kör bil druckit eller råkat förnär någonatt man att utman man
olycka när varit påverkad bland dem hade påstörreman svaratvar som
enkäten hosän i den nordiska undersökningen. Ett undantagpersonerna

dock i RFSL:s undersökning blev mindre bråkigaatt änvar personerna
genomsnittssvensken efter alkoholförtäring. farm vidare,Man liksom man
tidigare hade funnit i andra undersökningar, det fåtal stodettatt var som
för del alkoholkonsumtionen.storen av

I pekar de svårigheter generellt finns detrapporten närman som
gäller denna undersökningar. Bortfallet alltid ochtyp är stortav personer
tenderar ofta underskatta sin konsumtion. Man kan också ifrågasättaatt
"typiskheten" hos på det härenkäter slaget. Tillpersoner som svarar av
just denna undersökning kommer det omöjligt få framäratt att en
"homosexuell Medelsvensson". Detta beror dels på frågan äratt om man
homosexuell frågaär hur själv,sig dels det mångaäratten om man ser

inte vågar enkät riktar sig till homosexuella, dels ocksom svara en som
alla homosexuella inteatt representerade i undersökningen endastär utan

de medlemmarär i RFSL.som
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Det finns olika teorier varför homosexuella är överrepresenteradeom
det gällernär konsumtion alkohol. Någon säker kunskap detta finnsav om

inte.
Under detta avsnitt vill vi också något beröra det förhållande att

homosexuella, och då särskilt homosexuella kvinnor ofta "osynliga".är
Med detta uttryck vi omgivningen i allmänhet utgår frånattmenar att en

heterosexuellär vilket kan medföra komplikationer i olikaperson
sammanhang, inte minst inom sjukvården. Biträdande överläkaren vid
kvinnokliniken vid Helsingborgs lasarett, Elsa Lena Ryding, har skrivit en
artikel de svårigheter homosexuella kvinnor kan i sambandmötaom som
med gynekologiska undersökningar Nordisk sexologi 1992:10, 116s. -
123.

2.3 Homosexuella relationer

2.3.1 Homosexuella parrelationer och samboförhållanden

Kommitténs tidigare etnologen Pia Lundahl och sociologenexperter,
Benny Henriksson har gjort kunskapssamrnanställning delarstoraen av av
den forskning finns på området. Kunskapssammanställningen,som
"Homosexuella parrelationer och barn och homosexuella föräldrar" är
publicerad del B vårt betänkande. Vi kommer därför här endastsom av att
kort redogöra för De faktauppgifterämnet. redovisas i detta avsnittsom

hämtade kunskapssarmnanställningen.är Vi vill poängtera deur att
slutsatser dras och eventuella värderingar författarna uttrycksom som ger
för i denna kunskapssammanställning, helt och hållet står för författarna
själva.

I olika undersökningar har antagit cirka hälften allaattman av
homosexuella lever i parförhållanden och fler ändå Önskar få levaatt att
i parförhållande. Undersökningarna behäftade med brister iett är olika
avseenden varför det knappast kan hävdas de representativa.är Medatt
utgångspunkt från dessa studier kan dock med ganska säkerhetstorman
hävda andel homosexuella lever i parförhållanden.att storen

Det naturligtvisär omöjligt generellt beskriva hur homosexuelltatt ett
parförhållande Skillnaden mellan olika homosexuella relationerut. ärser
lika skillnaden mellan olika heterosexuella relationer. principstor Isom
kan homosexuella parförhållandensägas inte särskilt olika heterosex-att är
uella parförhållanden undantar den grundläggande skillnadenom man att

har kön. Intervjuade homosexuella redovisarparterna ungefärsamma par
positiva upplevelser och problem heterosexuella Degör.samma som par

skillnader redovisats i olika studier har antagits ha sambandsom snarare
med kön med han homo-än eller heterosexuell.är En viktigpersonens om
skillnad i förhållande till heterosexuella dock homosexuellaär attpar par
har svårare bevara sin parrelation. förhållandeDetta bero på delsatt antas
omgivningens förväntningar och negativa reaktioner, dels homosexuellaatt
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heterosexuel-inte har lika många sociala hinder separationmot en sompar
par.

2.3.2 homosexuella samborLagen om

trädde i kraft den januari1987:813 homosexuella sambor lLagen om
fråga sambor enligtEnligt denna lag skall vad gäller i1988. ettomsom

tillämpas på tvåuppräknade lagar och bestämmelserantal även personer
Genom denna laghomosexuellt förhållande.bor tillsammans i görsettsom
hem och ärvdabalkensamborsbl.a. lagen 1987:232 gemensammaom

skyddslagstift-utprägladkön.tillämplig sambor Lagen är enav samma
grundtrygghet, främst ikön visssamborning samma ensom ger av

jämställer i flertalupplösning. Densamboförhållandetssamband med ett
fullständig jämlikhetkön. Någonsambor ochavseenden motsattsammaav
återfinns i kapitellagenutförligare redovisningdock inte. Enråder av

homosexuella sambor"."Lagen om

Homosexuella och barn2.4

Inledning2.4.1

familjebild-homosexuellaifinns barnkänt det växerDet är att uppsom
ellerblivit medvetnainnan dehomosexuella har,Månganingar. om
barnförhållanden och harheterosexuellahomsexualitet, haftsinaccepterat

förhållanden.från dessa
skaffarförhållandenhomosexuellaockså iförekommerDet att personer

homosexuella förhållandet,skall i detavsikt barnetbarn med växaatt upp
denkan skebam. Dettai praktiken attparternas genomgemensammasom

förbindelse medharförhållandebåda ieller parterna ettparten enene
låter sig insemineras.elleradopterarkön,någon motsatt ensamav

uppnåmöjlighethar dock intei förhållandetParterna gemensamtatt
bam. Ettvårdnadtill ellerrättsligt föräldraskap ettomgemensam

tillgång till deinteoch harfår adopterahomosexuellt inte gemensamtpar
heterosexuellaerbjudsi Sverigekonstlad befruktningformerolika somav

konstladbamskaffarhomosexuellade fallI genomparsompar.
härDet kaneller privatutomlands väg.sker detta såledesbefruktning

givitlikaberättigande, harRiksförbundet för sexuelltRFSL, utnämnas att
innehåller bl.a.skriftföräldrar". Dennaför homosexuella"Handbok

insemination.vid "privat"tillvägahur kanpraktiska råd manom

Forskningsläge2.4.2

delföräldrar",homosexuellaochparrelationer och barn"HomosexuellaI
forskningförredogörelseingåendebetänkande, finnsdettaB omenav

sammanställning. Samman-hänvisar till dennaoch bam. Vihomosexuella
finns någontill, intevi kännerdet i dag, såvittkanfattningsvis sägas att
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undersökning pekar några skillnader mellan å sidan barnsom ena som
med homosexuellväxer förälder eller med homosexuell förälderupp en en

och dennes och å andra sidan barn med ellerpartner växer tvåsom upp en
heterosexuella föräldrar eller med heterosexuell förälder och dennesen

forskningDenna har många kritiserats otillförlitlig främstpartner. av som
därför den inte är representativ. Andra har tillbakavisat denna kritikatt
och hävdar forskningen har acceptabel vetenskaplig kvalitet.att

2.4. 3 Vårdnadsfrågor

Barn står under vårdnad eller båda sina biologiska föräldrar ellerav en
adoptivföräldrar inte vårdnaden har anförtrotts eller två särskiltom en
förordnade förmyndare. Endast makar kan adoptivbarnanta gemensamt
4 kap. 4 § FB. Om i homosexuellt förhållande har barnetten ettperson

hanskan visserligen adoptera barnet, sådan adoptionpartner men en
innebär släktskapsbanden mellan barnet och de ursprungliga föräldrarnaatt
klipps 4 kap. 8 § FB. Ett homosexuellt har således inte möjlighetav par

adoption åstadkomma vårdnaden bam bliratt attgenom ettom gemensam.
förutsättningarnaEn för två förordnadesärskilt förmyndare skallattav

kunna till vårdnadshavare för barn de gifta med varandrautses är ärett att
eller bor tillsammans under äktenskapsliknande förhållanden 13 kap. 8 §
FB. Med uttrycket samboende under äktenskapsliknande förhållanden

i detta sammanhang endast heterosexuell samlevnad. Ett homosexu-avses
ellt såledeshar inte heller möjlighet detta uppnåsättattpar gemensam
vårdnad bam.ettom

de fallI där domstol har ställning till vårdnadsfrågor skall rättenatt ta
alltid förordna i enlighet med vad kan bäst för barnet.som anses vara
Domstolen skall härvid helhetsbedömninggöra samtliga omständig-en av
heter betydelse. I svensk rättspraxis fastslogs redan 1955 principen attav
homosexualitet sådan inte diskvalificerar någon vårdnadshavaresom som
NJA 1955 63.s.

2.4.4 Adoptionsfrågor

Eftersom endast makar kan adoptera kan homosexuelltgemensamt ett par
inte få bam adoption. Det finns dock inget prin-gemensamma genom
cipiellt hinder för homosexuell i adoptera Barnet blirett atten par ensam.
då rättsligt adoptantens och har ingen möjlighetsett eget paret att genom
s.k. närstående- eller styvbamsadoption åstadkomma ett gemensamt
rättsligt föräldraförhållande.

För någon skall få adoptera krävs lämnar tillstånd tillrättenatt att
adoptionen. Sådant tillstånd får, enligt kap.4 6§ FB, endastges om
adoptionen till fördel för barnet och sökanden har uppfostratär bamet eller
vill uppfostra det eller det med hänsyn till det personliga för-annars
hållandet mellan sökanden och barnet finns särskild anledning till
adoptionen.
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underårig får inte socialnämndens medgivande förEn utan tas emot
vård och fostran i enskilt inte tillhör någonstadigvarande hemett som av

föräldrar eller någon har vårdnaden honomhans 25 §annan som om
föregåssocialtjänstlagen 1980:620. Sådant medgivande utredningav en

flesta fallförhållandena i det enskilda hemmet. I de adoptionav avav
underårig krävs alltså socialnämndens medgivande.även

frågai Stockholm har under 1992Kammarrätten prövat en om
homosexuellmedgivande enligt 25 § socialtjänstlagen där sökanden var

omständigheterna följande.mål 4677-1992. De Mannennärmare var
homosexuellt förhållande med och, såvitt kanlevde i ett en annan man

sociala och ekonomis-framgå kammarrättens dom, under ordnadeanses av
ansökte medgivande utländskt barnförhållanden. Hanka att ta emot ettom

distriktsnämnden länsrätten och kammar-för adoption. Såväl sociala som
ansökan. ansåg inte lämpligavslog hans Manrätten att taatt varmannen

för adoption och hänvisade till de psykiskautländskt barnettemot
homosexuellt förhållandebarn ipåfrestningar växer ettettsom som upp

situationför i förening med den svårakommakan utsättasatt som
typiskt har. Vid målet i länsrättenadoptivbarn från andra länder sett

i sin inhämtade yttrandeinhämtades yttrande från Socialstyrelsen tursom
ungdomspsykiatri och ivetenskapliga råd i bam- ochfrån styrelsens

vetenskapliga rådutvecklingspsykologi. Såväl Socialstyrelsen desssom
bästakan till barnetsredovisade uppfattningen det inte attatt anses vara

eller homosexuelltensamstående homosexuelladopteras ett par.enav
prövningstill-meddeladeöverklagats till RegeringsrättenharDomen som

mål 6305-92.stånd i juni 1993
homosexualitet sådan intedom kan utläsaskammarrättensAv att som

får mångaadoptivförälderdiskriminerar någon utan anses som en avsom
till fördel för barnet.omständigheter i den bedömning vad ärav som

till homosexuellafrån sakkunnigt håll barndag hävdas det knappastI att
skulle föreliggatill homosexualitet eller detföräldrar kan förledas att en

heterosexuell förälder skulle förgripahomosexuellrisk änstörre att enen
sig dock inte kunnaMånga sakkunnigasig sexuellt barnet.mot anser

skulle innebärafrån risken det särskilt för adoptivbarnbortse att en
familjebildning. Dennai homosexuellpåfrestning växaatt upp en

förväntade negativabero på omgivningenspåfrestning skulle närmast
i ovanligt och knappastgrund det dagreaktioner är accepteratatt avav

barnfamiljer.med homosexuellaallmänheten öppet
ihomosexuella adoptera "Homosexu-förFrågan rätten togsatt uppom

ff. Utredningen avvisade denna1984:63och samhället" SOU 77ella s.
homosexuellaanfördeföljande överväganden. Manmöjlighet efter att

andra vård-förutsättningari och för sig harvårdnadshavare somsamma
omtanke och kärlek vilketbarn omvårdnad,uppväxandenadshavare att ge

fann emellertidadoption homosexuella. Man rätttalade för tillåta attatt av
detsaknade förankring iköntill adoption två sammaav personer av

därför kunde innebärarättsmedvetandet och det störreallmänna att en
homosexuell iiför adoptivbarn änpåfrestning växaattett enupp en

fådet förhållandetpekade ocksåheterosexuell familjemiljö. Man att
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givarländer skulle dess medborgare skulle få adopteras tvâacceptera att av
kön.personer av samma

1986/87:I 124 40 instämde departementschefen i utredningensprop. s.
bedömning inte införasdet borde någon möjlighet för tvåatt personer av

kön adoptera Han anförde vidare beträffandeatt gemensamt.samma
närståendeadoptioner behovet härav aktualiserades främst vid vårdnads-att
havarens död och det redan enligt i sådangällande situationrättatt en var
möjligt för efterlevande samlevnadspartner adoptera barnet.atten

Socialstyrelsens förslag till lagI registrerat partnerskap undantogsom
möjligheten till adoption. motiverades inteUndantaget närmare.gemensam

Insemination2.4.5

Insemination form konstlad befruktning innebärär atten av som sperma
införs i kvinna konstlad används kan kommaDenväg.en sperma som

frånfrån antingen kvinnans eller sambo eller Iman en annan man.
sistnämnda fall betecknas förfarandet givarinsemination. Inseminationsom
får enligt 2§ lagen 1984:1140 insemination utföras endastom om
kvinnan gift eller bor tillsammans med under äktenskapslik-är en man
nande förhållanden. Ensamstående kvinnor liksom kvinnor lever isom
homosexuella förhållanden, för vilka endast givarinsemination aktuell,är

således uteslutna från lagens tillämpning.är
så kallade Inseminationsutredningen ansåg möjligheten tillDen att

insemination skulle begränsas till kvinnor levde i äktenskap eller i ensom
fast relation med Utredningen anförde i sitt betänkande, SOUen man.

skäl för denna ståndpunkt barn behöver både1983:42, ettatt ensom
faders- och modersgestalt för ha de bästa förutsättningarna växaatt atten

förhållanden. 1984/85:2 anförde föredragandeunder goda Iupp prop.
fråga inseminationsverksamheten i fall tillstatsrådet i denna vart attatt

skulle begränsas till de fall då det olika anledningar bristerbörja med av
naturliga förutsättningarna nå havandeskap. anförde vidarei de Hanatt ett

avsaknaden forskning situationen för de barn har kommitatt somav om
i andra falltill insemination talar denna teknik används änmot attgenom

föräldrar bådadå barnen kan hos könen.växa upp av
harBåde i samband med inseminationslagens tillkomst och senare

framlagts syftat till ändring lagen i detta avseende.motioner som en av
dock avslagit motionerna.Riksdagen har

vissa former1984:1140 insemination straffbeläggerLagen avom
endast i de fall de skermedverkan till insemination i strid lagenmot

hindrarvanemässigt eller för vinnings skull. således ingetDet är som en
insemineras "privat" ellerensamstående eller lesbisk kvinna låta sigatt

det sker vanemässigtnågon medverka till sådan inseminationatt om
kvinna genomgåi vinningssyfte. också möjligt för sådaneller Det är atten

inseminationerinseminationsbehandling utomlands. privataMan vet att
kvinnor eller kvinnoreller inseminationer i utlandet sker på ensamstående

lesbiska förhållanden. vilken utsträckning det sker docklever i I ärsom
frysesde inseminationer sker inom den svenska sjukvårdenokänt. Vid som

falli avvaktan på resultat hiv-tester. Vid idonationssperman vartav
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privata inseminationer kan donators frihet från hiv-smitta knappast
garanteras.

Vid inseminationer utförs inom sjukvården skall kvinnans makesom
eller den hon sammanbor med skriftligen samtycka till inseminatio-man

En sålunda har samtyckt till inseminationnen. man som presumeras vara
far till barn tillkommit efter sådan insemination. Ett barnett harsom som
tillkommit efter privat insemination ensamstående eller lesbisken
kvinna vägrar spermadonatoms identitet kommer endastattsom attuppge
ha rättslig förälder.en

2.4.6 "Styvbarnens" situation

Med styvbam vi barn med denväxer sina biologiskaavser som upp ene av
föräldrar eller adoptivföräldrar och den förälderns make, eller sambo av

eller kön inte barnets förälder, styvföräldem.ärmotsattsamma som
Denna situation kan uppstå den föräldernnär avliden ocksåär närene men
föräldrarna har eller kanske aldrig har levt tillsammans. Ettseparerat
styvbamsförhâllande enligt vår definition kan således uppkomma i såväl
heterosexuella homosexuella förhållanden.som

Om barn står under vårdnad båda föräldrarna och dem dör,ett av en av
tillkommer vårdnaden den andre föräldern. Om barnet står under endast
den förälderns vårdnad och denne avlider, skall anförtrorättenene
vårdnaden den andre föräldern eller, det lämpligare, ellerärom en
två särskilt förordnade förmyndare. Om båda föräldrarna avlidnaär utövas
vårdnaden barnets förmyndare. framgårDetta 6 kap. 9 § FB.av av

l de situationer där det inte aktuellt vårdnaden skall tillkommaär att en
föräldrarna,de urspungliga antingen därför båda döda, den endaärattav

kända föräldern död eller den överlevande någon anledning inteär ärav
aktuell och där det finns Styvförälder kan denne förordnas till för-en
myndare. En Styvförälder har dock inte i denna egenskap något auto-
matiskt försteg förmyndare och vårdnadshavare. Den avgörandesom
bedömningen här vad bäst förär barnet.ärsom

Det förekommer homosexuella skaffakommer överensatt attpar om
barn tillsammans barnet med nuvarande lagstiftning inte kantrots att
betraktas innebäraRättsligt kan detparternas sett attsom gemensamma.
barnet bara har förälder det kanske har tillbringat hela sintrots atten

tillsammans med det homosexuellauppväxt och betraktar detparet som
sina föräldrar.

Även i heterosexuella familjebildningar förekommer det barn haratt
endast rättslig förälder och det med denna förälder ochväxeratten upp

styvförälder. I händelse den föräldernsrättsliga frånfälle finns ien av
dessa situationer ingen rättslig förälder naturlig vårdnadshava-annan som

Det inte heller självklart styvföräldem förordnasär förmyndareattre. som
och vårdnadshavare detta sannolikt sker i övervägande antaletäven om
fall.

För heterosexuellt där rättslig förälderärett parternapar en av ensam
till barn finns möjlighet för den andre adoptera barnet ochett parten att
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så "legalisera" faktiskt föräldraförhållande.sätt Någon sådan möjlighetett
har dock inte homosexuelltett par.

Enligt 6 kap. 15 § FB har barns vårdnadshavare förett attansvar
barnets behov med den andre föräldern ochumgänge medav annan som
står barnet särskilt så långt tillgodoses.möjligt Om barnetsnära som
vårdnadshavare sig sådant kan förordnamotsätter umgänge rätten om

efter vad förbäst barnet. Med uttrycketumgänge "annan stårärsom som
särskiltbarnet nära" exempelvis barnets eller farföräldrar,avses mor-

Äventidigare fosterföräldrar styvförälder.eller andra kanpersoner
omfattas uttrycket. Det avgörande barnets förhållande tillärav personen.
Någon principiell skillnad mellan den situationen tidigareäratt personen
styvförälder i heterosexuellt förhållande och styvförälder i homosex-ett ett
uellt förhållande föreligger inte.

Föräldrar har, vårdnadssituationen, skyldighet efter förmågaoavsett att
bidra till barnets behov ekonomiskt underhåll. styvförälderEn ärav
subsidiärt underhållsskyldig styvbarn endast han gift medärmot ett om
eller har barn tillsammans med föräldern. Eftersom reglerna bidrags-om
förskott normalt varje barn minimistandard, aktualiserasgaranterar en en
styvförälders underhållsskyldighet främst det gäller behov liggernär som

denna standard. subsidiär underhållsskyldighet för styvförälderEnöver en
i homosexuell familjebildning kan med nuvarande regler inteen upp-
komma.

2.5 Homosexuellas reformerkrav på

organisationer lång tid framförts kravFrån homosexuellas har sedan att
homosexuell samlevnad i avseenden skall jämställas med heterosexuellalla
samlevnad. Som grund för dessa krav har anförs såväl rättviseskäl attsom
det föreligger behov omfattande rättslig reglering homosexu-ett av mer av
ella parförhållanden. också sådan jämställdhet skulleMan attmenar en
innebära ökad förståelse för och homosexuella ochacceptansen av
homosexualitet. Man vänder sig lagen 1987:813 homosexuel-mot att om

ochsambor endast till viss del jämställer homosexuell heterosexuell
framför möjlighet enkeltsamlevnad. Man krav sättäven attatt ett

få tillgång till heltäckande rättslig reglering homosexuelltetten mer av
förhållande, helt eller delvis gäller för makar,motsvarande de regler som
dvs. lagstiftning s.k. registrerat partnerskap. harMan poängterat atten om
vad vill uppnå inte bara gäller rättigheter i förhållande till varandraman
och samhället. vill också på sig de skyldigheter i förhållande tillMan ta

Mångavarandra och samhället sådant skulle innebära.ett systemsom
befruktningockså få möjlighet adoption och konstladönskar att genom

föräldraskap.kunna uppnå ett gemensamt
för lagstiftning registreratalla homosexuella dockInte är typenen av

inte fulltpartnerskap. Vissa vill inte partnerskap utacceptera ett som
likställs med äktenskap och andraatt ett rangens arrangemangmenar
befäster uppfattning homosexuella inte skulle lika mycketatt varaen om
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värda heterosexuella. Andra partnerskap bygger påettattsom anser som
äktenskapets regelverk liksom äktenskapet inbjuder till ekonomiskt
beroende, undertryckta konflikter och motarbetar den anledningenm.m. av

sådan lagstiftning. allra flesta homosexuellaDe dock sannolikt förären
lagstiftning partnerskap.en om
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3 Hushållsgemenskap

l Inledning

Begreppet hushåll används ofta i vardagsspråket det finns särskildutan att
anledning närmare undersöka vadatt med det. Ett hushåll kansom menas
bestå eller flera Med hushållsgemenskap vanligtvisav en personer. avses

förhållandevis varaktig gemenskap mellan två eller fleraen personer som
delar bostad och har visst mått ekonomisk gemenskap ochett samarbeteav
i vardagliga göromål. Denna definition dock varkenär heltäckande eller
uttömmande och heller inte underlag för några precisa antagandenger mer

vilka det sigrörom personer om.
De lever i hushållsgemenskap med varandra kan såledespersoner som

äkta makar, sambor eller kön, samborvara motsattav samma som
sammanbor under vissa perioder, dvs. vad ibland kallar helgbor ellerman
delsbor, också släktingar, ellervänner studiekamratermen som av
praktiska eller andra skäl delar bostad. Omfattningen den ekonomiskaav
gemenskap har varierar dels mellan dessasom personerna grupper men
också inom dem. förekommerDet således sarnboende makar ekonomivars

helt åtskild ochär också goda vänner sammanbor och fullständigtharsom
Ävensammanflätad ekonomi. samarbetet i vardagliga göromål kan variera,

dels mellan olika hushåll, dels mellan olika tidsperioder i hushåll.samma
Skälen till två eller flera bildar hushållatt växlar också. Deettpersoner
kan känslomässigt eller socialt betingade kan ocksåvara men vara
grundade på praktiska överväganden såsom ekonomiska förhållanden och
tillgången till bostäder på viss Kombinationer dessa skäl givetvisort. ärav
också tänkbara. Det inte självklartär de bildar hushållatt ettpersoner som
har uppfattning anledningen till de har hushåll.samma attom gemensamt
Vidare finns det variationer beträffande hur varaktig hushålls-stora en
gemenskap tänktär eller faktiskt De personkonstellationerär.att vara som

vadutgör vanligtvis med hushåll således mycket olika.ärman avser

3.2 Statistiska uppgifter olika formerom av

hushållsgemenskap

Statistiska centralbyrån, SCB, utför sedan 1975 årligen undersökningar
beskriver hushållens utseende, "Undersökningen levnadsförhål-som av

landen", kallad ULF:en. ULF:en utförs formi intervjuundersökningarav
och bearbetas i tvåårsintervaller. Antalet intervjupersoner cirka 0007är
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uppgifterlämnarår. Intervjupersonema16 och 84mellanoch de är om
ochålder, könbostad, derasbor iandravilkabl.a. sammasompersoner

undersöknings-Avtill intervjupersonen.släktskapsrelationeventuell
heller degifta och intesamboende ärframgår intematerialet omparom

ellersammanboendehushållet hos ärfinns ibarn gemensammaparsom
belyseshushållsgemenskapentillanledningenSyftet med ellerpartens.ena

hushållsgemenskaplängeheller huroch inteundersökningenalls iinte en
sammanboende,redovisasintervjupersonernafall därl dehar somvarat.

utsträckningvilkenkön. Isammanboendeendast motsattavavses
deharhomosexuella sambors.k. atttillfrågade är uppgettpersoner som

oklart.ensamboende,ensamstående, icke ärsammanboende ellerär
de haruppgifter ochintervjupersonernasgrundasUndersökningen egna

kontrollerats.inte
ochför åren 1988Levnadsförhållandenserien72 iSCB:sAv rapport

år har16 84i åldrarnasamtligaföljande. Avframgår1989 personer -
eller sambomake/makasåvälfamilj medbildat31,6 somprocent egen

2,8i hushålletunder 18 år utgörmed barnEnsamståendehushållet.barn i
ensamstående och leveroch 1,1 ärintervjupersonerna procentprocent av

hushålletbarn iSarnmanboendehushållet.bam imed enbart utanvuxna
fråneller fleramedAndelen bor31,3uppgår till procent. personerensom

10,6 Deteller syskonmed föräldrar ärursprungsfamilj, dvs. procent.sin
22,5harintervjupersonernaår.16 24 Avdessaflertalet ärstörsta av -

21,8dessabarn. Av ärensamståendede procentär utanattprocent angett
borensamståendeuppgår andelenSåledesensamboende. sompersoner

make/maka,ursprungsfamilj,sinandraellermed än personer urannan
intervjumaterialet.till 0,7sambo eller barn procent av

regleringenrättsligaden3.3 Kort om

Gifta3.3.1

vigselnoch huräktenskapingåförstadgas villkorenäktenskapsbalkenI att
sammanboendeskallmakarpåuppställs inget kravtillgår. Det att vara

Äktenskapsbalkenvarandra.samliv medsexuelltskall hadeeller ettatt
äktenskapsskillnad. Förförfarandet vidför ochockså villkorenreglerar

reglerarregelsystemomfattandegifta finnsde är ett somsompersoner
beståendeundersåvälskyldigheterochrättigheterinbördesmakarnas

äktenskaps-grundupplösningmed desssambandiäktenskap avsom
Äktenskapet bararättsverkningar intehardöd.makensellerskillnad ene

tredje Enförhållande tillockså iemellanmakarna om-merman.utan
bilagaåterfinns irättsverkningaräktenskapetsförredogörelsefattande

"Äktenskapets presentation".rättsverkningar, en
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3.3.2 Sambor

I lagen 1987:232 sambors hem med samborom gemensamma avses en
ogift och ogift kvinna sammanbor under äktenskapsliknandeman en som
förhållanden. Med äktenskapsliknande förhållanden enligt för-avses
arbetena inte alltför kortvarig förbindelse, vari normalt ingår sexuellten
samliv, hushåll och bostad och ekonomi ellergemensamt igemensam vart
fall ekonomiskt samarbete prop. 1986/87:1 252. Lagen tillhandahållers.
vissa regler till skydd för den i samboförhâllande.parten ettsvagare
Reglerna långt ifrån likaär ingående och omfattande de gällersom som

Ävenför makar har sin förebild i motsvarande regler för makar. imen
författningarandra finns bestämmelser där det förhållandet någon äratt

sambo har betydelse.

3.3.3 Homosexuella sambor

l lagen 1987:813 homosexuella sambor med homosexuellaom avses
sambor två bor tillsammans i homosexuellt förhållande.ettpersoner som

skallNär två bor tillsammansavgöra i homosexuelltettman om personer
förhållande skall beakta slags omständigheter närman samma som man
skall ställning till huruvida och kvinna lever i äkten-ta etten man en
skapsliknande förhållande prop. l986/87:124 48. Enligt denna lags.
skall vad gäller i fråga sambor enligt bl.a. lagen samborssom om om

hem tillämpas de homosexuella samboma.även Förgemensamma en
redogörelse förnärmare de regler gäller för s.k. homosexuellasom

sambor hänvisas till kapitel "Lagen homosexuella sambor".om

3.3.4 släktingar

I föräldrabalken finns bestämmelser reglerar förhållandet mellansom
föräldrar och underäriga bam. Bestämmelserna förutsätter inte att
föräldern och barnet bor tillsammans. För det fall barn borett vuxet
tillsammans med förälder, liksom andra släktingar lever i hushålls-nären
gemenskap med varandra saknas särskild rättslig reglering.

Övriga3.3.5

andraFör de angivits och lever tillsammansän ipersoner som ovan som
hushällsgemenskap saknas särskild rättslig reglering.
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4 Lagen homosexuella samborom

4.1 Inledning

1987:813Lagen homosexuella sambor homosexlagen trädde i kraftom
den januari 1988. medfördel Lagen sambor och könatt motsattav samma
jämställdes rättsligt i vissa, i alla, avseenden.men

4.2 innehållLagens

Homosexlagen består enda bestämmelse enligt vilken vad gällerav en som
för sambor enligt vissa uppräkande lagar och bestämmelser, skall tillämpas

på två bor tillsammans i homosexuellt förhållande.även ettpersoner som
Om någon de uppräknade lagarna eller bestämmelserna förutsätter attav
samboma skall ogifta, gäller detta krav också de homosexuellavara
samboma. Bestämmelsen hänvisar till följande lagar och bestämmelser:

Lagen 1987:232 sambors hem, den sá kalladeom gemensamma sam--
bolagen. lagstiftningDenna har utpräglad skyddskaraktär. Denen
innehåller bestämmelser vissa inskränkningar i förfogarätten överattom
det hemmet, regler Övertagande dengemensamma om av gemensamma
bostaden samboförhållande upphör och reglernär bodelning.ett om
Bodelningsreglerna dispositiva, dvs. kande avtalas bort.är Av prop.
1986/87: 124 framgår det vägande för införandetatt tyngst argumentet av
homosexlagen behovet skyddslagstiftning till förmån för denattvar av

motsvarande regleringen i sambolagen, lika iparten, stortsvagare var
homosexuella i heterosexuella samlevnadsförhållanden.som

Ärvdabalken. Denna hänvisning innebär bl.a. efterlevande samboatt en-
i homosexuellt förhållande dödsbodelägare i utsträckningärett samma som

efterlevande sambo i heterosexuellt förhållande.etten

Jordabalken och bostadsrättslagen 1991:614. hänvisningarDessa-
medför sambor och kön jämställs bl.a. inom hyres-att motsattav samma
och bostadsrättslagstiftningen.

10 kap. 9 § rättegångsbalken, 6 § lagen 1946:807 handläggningom av-
domstolsärenden och 9 § rättshjälpslagen 1972:429. Dessa hänvisningar
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bodelnings-betrakta lagtekniska konsekvenserär närmast att som av
sambolagen.reglerna i

stycket utsökningsbalken. Hänvisningen innebär19 § första4 kap. att-
förvid utmätning lös egendom gälleräganderättspresumtion avsamma

kön för sarnlevande makar.ochsambor motsatt samtav samma

anvisningarna till 31stycket, nionde stycket §första punkt l19 § av-
kommunalskattelagen 1928:370.till 33anvisningarna §och punkt 3 a av

i kommunalskattelagen innebärdessa lagrumHänvisningama till att
skattesynpunkt det gälleroch kön likställssambor närmotsatt ursammaav

vidför ökade levnadskostnaderpensionsförsälcringar och avdragprivata
Från den januariregler gäller här för makar. lbosättning. Sammadubbel

anvisningarnahänvisningen punkt sjunde stycketomfattar 31994 även av
innebär samborSistnämnda hänvisningkommunalskattelagen.till 31 § att

skattesynpunkt det gällerlikställsoch kön även närmotsatt urav samma
Även förgäller reglerfrån pensionssparkonto. härpensioner samma

makar.

hänvisningen tillgåvoskatt. Genom1941:416 arvsskatt ochLagen om-
eftersambo köntestamentslott fråndenna lag beskattas av sammaen en
könfrån samboförmånliga skattesats lott motsattavsom en ensamma

också andelbestämmelser beräkning denmake. Här finnseller om aven
bodelning sambor med anledning denvid eventuell mellan av enesensom

för dentillfalla sambo. fastslås vidaredöd skall den avlidnes Här attanses
vid bodelningska erhållaegendom sambo har erhållit eller ansessom en

skall arvsskatt eller gåvoskatt inte erläggas.

HänvisningenLagen 1981:131 kallelse okända borgenärer.om-
sambor ansökajämställer och kön vad gäller rätten attmotsattav samma

kallelse avliden sambos okända borgenärer.om en

kap. fastighetsbildningslagen5 18 § tredje stycket 1970:988. Denna-
hänvisning tillkom efter sambandhomosexlagens ikraftträdande. harDen
med den möjlighet sambolagen anmälatill inskrivningsmyndighetenattger

fastighet hänvisningär bostad. intresse dennaAv äratt attgemensamen
eftertillkom först påpekande från lagrådet.

Äveninsiderlagen 1990:1342. tillkommit10 § hänvisningdenna har-
efter homosexlagens ikraftträdande. Bestämmelsen föreskriver att

aktieinnehavändringar i skall anmälas för make sambo tilloch personen
insynsställning i aktiemarknadsbolag. Hänvisningen innebärmed ett att

kön jämställs nämnda Insiderlagenmedsambor ovan personer.av samma
nämndes ikraft i februari 1991. Homosexlagen inte lagensträdde i

hänvisning till insiderlagenHomosexlagensförarbeten. togs utanupp
lagstiftningsärende 1990/91: 142prop.motivering iegentlig ett senare om

trädde i kraftvärdepappersmarknaden, ochm.m.och tjänsterhandel
augusti 1991.i
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"Homosexuella föreslogsoch samhället" SOU 1984:63 dell att en
ytterligare regler skulle tillämpliga sambor kön, bl.a.göras av samma
bestämmelser bostadsbidrag, familjebidrag och grupplivförsäkring bet.om

f och den proposition föregick lagen anförde17, 100 244 246. I soms. -
departementschefen konsekvenserna utredningens förslag i dessaatt av

utredda och ytterligare övervägandendelar inte närmare attvar var
erforderliga 1986/872124 44. Förslagen i dessa delar inteprop. ärs.

i betänkande föreslagitgenomförda. Emellertid har bostadsutskottet
tillkännagivande bostadbidrag skall kunnariksdagen göraatt ett attom

samlevnadsformutgå också till kön beaktandeutanpersoner samma avav
år biföll riksdagen betänkandet rskr.bet. 1992/93:BoU2l. Den 2 juni i

sådan ändring reglerna1992/93:365. emellertid oklartDet är när en av
kraft.för bostadsbidrag kan träda i

samborendast gäller4.3 Regler avsom

könmotsatt

inför tillkomst inte aktuelltskall det homosexlagensFörst nämnas att var
och kön ilagstiftningshänseende jämställa sambori motsattatt av samma

tidpunkten huvudsakligenallmän bemärkelse. Det vid dennågon manmer
tillämpligpå homosexuellasambolagenförhade göraögonen attvar

samlevnadsförhållanden.
gäller för samborsåledes hel mängd bestämmelserfinnsDet avsomen

kan anmärkasinte detta sammanhangkön. I närattmotsatt sammamen
fall därlagtext det, intesambo används iordet annat anges, enavser om

för-äktenskapsliknandetillsammans underoch kvinna leverenman
hänvisadeochfast bl.a. i l986/87:l24hållanden. slogsDetta manprop.

språkbruk.ordet hade i allmänttill den betydelse
grupplivförsäkringregler bl.a.i föregående avsnitt nämndaFörutom om

bestämmelser.jävsliknandevissa jävsbestämmelser ochkan nämnasm.m.
denexempel vilken personkretsjävsbestämmelse kanEn genom ange

fallet"närstående". Såmed allmänt begreppoch avsluta ärett somavser
i fråga vittnesjäv 36 kap. 3 § RB. Här sägs attt.ex. en person somom

släkt medeller på vissteller har varit gift med ärsättär part enen som
närstående" inte skyldig"eller på liknande ärsätt är attpartenpart som

"Homosexuellauppmärksammades ibestämmelservittna. Denna typ av
heltkonstaterade det1984:63samhället" SOU 245. Manoch att vars.

leveroch kvinnanärståendebegreppet omfattade bl.a.klart att somman
"Uttalandentillade:äktenskapsliknande förhållanden ochundertillsammans

omfattassamlevnadsförhällandehomosexuelltisaknas parterna ettattom
tvåEnligt vårt förslag kannärståendebegreppet. sammapersoner avav

ligger dä iförhållanden. Detäktenskapsliknandekön sammanleva under
närstående.varandraskallsakens ävennatur att parterna anses vara

Såvitt vi kännererforderligt."har inteUttryckligt stadgande härom ansetts
finns anledningfrågan inte rättsligt dettill har prövats anta attatt enmen
utredningen.domstol skulle bedömninggöra somsamma
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finnsDet emellertid bestämmelser med jävsliknande karaktär som
saknar närståendebegreppet och omfattar sambor i den meningsom
begreppet i lagstiftningenanvänts inte uttryckligenmen personer av samma
kön sammanlever under förhållanden.motsvarande Ett exempel pâsom
detta finns i lagen 1987:464 vissa riktade emissioner i aktiemarknads-om
bolag, dennal lag föreskrivs beslut exempelvis nyemissionattm.m. om

aktier i aktiemarknadsbolag börsbolag eller OTC-bolag skall fattasettav
visst kvalificerat företrädesrättsätt till teckning skall till bl.a.om ges

styrelseledamöter och anställda i bolaget. Med styrelseledamöter och
anställda jämställs bland andra make och sambo till sådan Ien person.

1986/87:76 påpekas ordet sambo har den betydelse det har iattprop.
allmänt språkbruk, dvs. och kvinna lever tillsammans underman som
äktenskapsliknande förhållanden.

Nedan följer ytterligare några exempel jävsliknande bestämmelser
i fall inte uttryckligen omfattar sambor kön.vartsom av samma

I bankrörelselagen 1987:617 finns förbud för bank på andraett atten
villkor sådana bankenän normalt ställer lämna kredit till ellersom upp
ikläda sig garantiförbindelse för vissa i ledande ställning inompersoner
banken, vissa aktieägare och revisorer. Detta förbud gäller för makeäven
eller sambo till sådan 2 kap. 17 och 18 §§. förarbetena till dessaperson
bestämmelser hänvisade såvitt gäller ordet sambo, till lagrâdetsman,
yttrande i 1986/87:1 prop. 1986/87:12 249, vilket innebärprop. atts.

med uttrycket endast sambor kön.avsettman motsattav
I lagen 1987:667 ekonomiska föreningar finns bl.a. reglerom om

föreningsmedlemmars beslutarätt föreningens angelägenheter. Iatt om
7 kap. 1 § denna beslutanderätt föreningsstämman ochutövasattanges

varje medlem har inteatt röst i stadgarna för före-annaten om anges
ningen. I 7 kap. 2 § medlems vid föreningsstämmanrättattanges en
utövas medlemmen personligen, legal ställföreträdare för med-av av
lemmen eller ombud. Om föreningens stadgar inte föreskrivergenom annat
får medlemsän make, sambo eller medlem inte ombud.arman arman vara
Samma inskränkning beträffande personkretsen gäller för medlemsen
möjlighet medföra biträde till föreningsstämman.att I 1986/87:7ett prop.

119 med sambo avsåg med vilkenatt medlemmens. angavs man person
samrnanbor under äktenskapsliknande former.

Enligt lagen 1986:436 näringsförbud får den har meddelatsom som
näringsförbud inte driva näringsverksamhet eller uppträda i bolagssarnrnan-
hang vissa uppräkande Han fårsätt. exempelvis enligt 7 § inte vara
anställd i verksamhet drivs hans make eller den hanen som av som
sammanlever med under äktenskapsliknande förhållanden.

Det finns andraäven bestämmelser därtyper sambor ochav av samma
kön inte jämställdaär i lagstiftningen.motsatt En de två lagarutgörgrupp

reglerar konstlad befruktning nämligen lagen 1984:1140som om
insemination och lagen 1988:711 befruktning utanför kroppen.om

Enligt lagen 1984:1140 insemination förstås med inseminationom
införande i kvinna på konstlad Inseminationväg. får utförasav sperma en
endast kvinnan giftär eller bor tillsammans med underom en man
äktenskapsliknande förhållanden.
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Förutsättningen för kvinnas skall befruktasägg utanför hennesatt en
kropp och införas igen enligt lagen 1988:7l befruktningär, l utanförom
kroppen, kvinnan gift eller samboär och befruktats medäggetatt att
makens eller sambons spermadonation i samband med befruktningsperma.
utanför kroppen får således inte förekomma.

4.4 Effekter lagenav

försökaFör hur homosexlagen hittills har fungeratutröna höll viatt en
hearing i juni 1991. syfteI har antal underhandskontakter tagitsettsamma
med domstolar, myndigheter, organisationer, advokater och enskilda.

Enligt vad vi härvid har erfarit har homosexlagen endast i mycket
begränsad omfattning tillämpats domstolar och myndigheter. Vidav
advokatbyråer och liknande rådgivningsinstanser har ärenden haftsom
samband med homosexlagen varit något frekventa. Flera ärendenamer av
har förlikts innan de har gått till domstolsprövning, ofta därför att en

exempelvis hyresvärd, fått klart för sig existensen ochmotpart, en av
innehållet i lagen.

allmänna meningen blandDen dem vi har haft kontakt med är attsom
lagen troligtvis har bidragit till attityden till homosexuella underatt senare
år har blivit mindre negativ och lagens hänvisningar till sambolagen ochatt
dess följdlagstiftning visst skydd för den vidett partenger svagare
upplösning förhållande. Det har dock påtalats lagens existens,ett attav

fem år efter dess ikraftträdande, förokändän är ävenstoramer grupper
bland homosexuella.

Vad gäller kunskapen lagens innehåll kan tilläggas liknandeattom
erfarenheter har gjorts beträffande sambolagen vid förstaden etapp ettav
utvärderingsarbete nyligen utförts och ipresenterats rapportensom som
"Sambolagen utvärdering" Statskontoret 1993:24.en-
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Situationen i5 några andra länder

Inledningl

Lagregleringen i övriga länder samlevnad äktenskap och relationerutanav
varierar kraftigt.olika slag Två länder, Danmark och har lagarNorge,av

förstaregistrerat partnerskap i hand tänkta för fasta homosexu-ärsomom
relationer. vissa länder, däribland finns särskild lagstiftningella I Norge,
reglerar förhållandet mellan bor tillsammans utan attsom personer som
gifta. Många länder samlad lagstiftning sarnlevnadsförhål-saknarvara om

tillerkärmerlanden äktenskap samlevnad rättsverkningar i vissautom men
ofta social- skattelagstiftningen.fall, inom eller

flera håll pågår lagstiftningsarbete i syfte olikaPå reglera deatt utom-
äktenskapliga sarnlevnadsförhållanden farniljebildningar finns ioch som

lagstiftning fråndag. En sådan kan utgå hushâllsgemenskap sådansom
kan sarnbolagstiftningen, frånockså, i likhet med den svenska utgåmen

äktenskapslik-det förhållandet två lever tillsammans underatt personer
nande eller motsvarande förhållanden.

följer redogörelse för förhållandena i de nordiskaNedan korten
länderna, i Nederländerna och i USA.

5.2 Danmark

Lagstiftning5.2.1 samboförhållanden m.m.om

lagstiftning allmänhetNågon generell gäller samboförhållanden i ellersom
former hushâllsgemenskap finns inte i Danmark. På delolika av en

makar,enskilda områden finns regler jämställer sambor medsom
exempelvis vad gäller arbetsskadeförsäkring.

registreret partnerskab5.2.2 Loven om

372 af junivåren 1989 partnerskapslag, lov 7.I Danmark antogs nr.en
kraft oktoberpartnerskab. trädde i den l1989 registreret Lagenom

kan två kön låta registreraår. Enligt denna lag personer av sammasamma
de två harsitt partnerskap. uppställer inget krav påLagen att personerna

sexuellt samliv med varandra eller lever till-viss sexuell läggning,
vill ingåuppställer villkor innebär deLagen att somsammans. som

till Danmark. andraregistrerat partnerskap skall ha viss anknytning I 2 §
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stycket föreskrivs således registrering kan ske endast minstatt om en av
har hemvist i Danmark och danskt medborgarskap. tvåNärparterna
har låtit registrera sitt partnerskap inträder vissa rättsverkningar.personer

vissaDessa med särskilt angivna undantag, identiskaär, med de rättsverk-
ningar äktenskapet har. Således den danska adoptionslovens reglerärsom

makar inte tillämpliga registrerade Inte hellerär kanpartner.om
registrerade "forzeldremyndigheden"ha barn.överpartner gemensamt
Vidare föreskrivs bestämmelser i dansk lag innehåller särskildaatt som
regler den i äktenskap har anknytning till dennesparten ettom ena som
kön inte tillämpliga registrerade Slutligen undantas reglerär partner.

makar och äktenskap i internationella överenskommelser. Lovenom om
registreret partnerskab vid tillfällehar ändrats sedan den trädde i kraft.ett

,ändring innebarDenna skyldigheten för medla mellanprästeratt att
registrerade bort. Lagen i dess gällande lydelse finnspartner togs nu

bilaga till vårt betänkande.intagen 3som

historik tillkomst5.2.3 Kort partnerskapslagensom

Efter förslag medlemmar Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti,av av
Radikale och Venstresocialistema tillsattes denDet Venstre 21 november

1984 kommission för undersöka homosexuellas situation i samhället.atten
Kommissionen skulle bl.a. föranstalta undersökningar till belysandeom av
homosexuellas juridiska, sociala och kulturella situation. Kommissionen
skulle vidare föreslå åtgärder för förbättra homosexuellas situation ochatt

syftar till undanröja diskriminering alla plan i samhället. Manattsom
sammanhang också föreslå bestämmelser fastaskulle i detta om sam-

levnadsförhållanden.
februariKommissionen i 1986 delbetänkande homosexuel-ettavgav om

och arvsskatt 1065/1986. Delbetänkandet lade grunden förnr.
ändringar i den danska loven afgift af vilka innebar attom arv og gave

kön levde tillsammans under vissa närmarepersoner av samma som
förhållanden blev likställda arvsskattehänseende.angivna med makar i

Kommissionen sitt slutbetänkande, "Homoseksuelles vilkår"avgav
1127/ 1988 i januari 1988. minoritet inom kommissionen ansågEnnr. att

lag registrerat partnerskap för två kön skulleen om personer sammaav
införas. företrädde denna åsikt väsentligt målDe ansåg detatt ettsom var

likställa heterosexuella och homosexuella mål inte kundeoch dettaatt att
uppnås införde partnerskapslag. Minoriteten ansågutan att attman en man

förbättraborde lagstifta de områden där det möjligt villeom manvar
samhälletshomosexuellas villkor och därigenom demonstrera accept av

homosexuella. Majoriteten avrådde från införa någon form registre-att av
ringsordning för kön. skäl härför anfördes bl.a.Sompersoner av samma

inte farm det konstaterat det farms reellt behov sådanatt att ett enman av
lagstiftning, partnerskapslag inte skulle hjälpa dem olikaatt somen av

önskade registrera sig införandet laganledningar inte och att omav en
registrerat partnerskap inte något ändamålsenligt uppnåsätt att envar
samhällelig homosexuellas levnadssätt.accept av
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Strax innan slutbetänkandet offentliggjordes lade ledamöter i Socialde-
mokratiet, Socialistisk Folkeparti och RadikaleDet Venstre fram ett
förslag i Folketinget lag registrerat partnerskap. Lagförslagetom en om
blev, med vissa mindre ändringar, vid den andra behandlingenantaget av
Folketinget. v

5.2.4 Partnerskapslagens tillämpning

till årsskiftetFram och med 1992 hade totalt 1 276 partnerskap ingåtts
925 mellan och 351 mellan kvinnor. Antalet upplöstamän part-varav

nerskap uppgick under period till 70. För tio dessa saknassamma av
uppgifter vilket kön hade. resterande 60 upplöstesAv 43partnemaom
partnerskap mellan och 17 mellan kvinnor Danmarks statistik.män

Inom kyrkan farms det motstånd det ålåg medlaprästermot att att
mellan registrerade Under därför1990 ändrades lagen så dennapartner. att
skyldighet bort.togs

ärSåvitt känt för har tillämpningen den danska lovenoss av om
registreret partnerskab inte vållat några komplikationer. har inteDet
utförts någon utvärdering lagen och någon sådan utvärdering inteärav
heller planerad.

5.3 Norge

Lagstiftning5.3.1 samboförhâllandenom m.m.

saknade länge lagstiftningNorge särskilt behandladeen som samman-
förhållanden.boendes Sedan 1991 finns lag "husstandsfellesskap".en om

innehållerLagen regler basal skyddskaraktär träder in vidav som upp-
lösning hushållsgemenskap. Den tillämplig hushålls-är ävenav en
gemenskap mellan fler två tillämpning förutsätterLagensän attpersoner.

ogifta, 18 år och de har bott tillsammans i minst tvåär överparterna att
år ellereller har bam tillsarmnans.väntar

registren5.3.2 Loven partnerskapom

Den augusti 1993 trädde loven registrert partnerskap i kraft.1 Lagenom
uppbyggd enligt modell partnerskapslagen.den danskaär samma som

Möjligheten föringå registrerat partnerskap står tvåöppenatt personer av
ellerkön under förutsättning båda har hemvist i Norgeatt partersamma en

och minst norsk medborgare. I lagens § den avseddär 1 äratten anges
för homosexuella Enligt vad vi har inhämtat homosexuellärpersoner.
läggning dock inget villkor för få ingå registrerat partnerskap. Lagenatt
innebär alla regler gäller makar också skall gälla för registreradeatt som

med undantag till vigsel adopteraoch barn. Lagenrätten attpartner av
finns intagen bilaga 4 till vårt betänkande.som
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5.3.3 Kort historik tillkomstpartnerskapslagensom

År föreslog Socialkomite-1985 Höyres och Arbejderpartiets medlemmar i
för utreda homosexuellasregeringen tillsätta utredningatt atten en

föreslå för registrerade homosexuellasställning och eventuella lagregler
samliv. Förslaget stöddes Venstre och Senterpartiet. Med anledningav
härav tillsatte regeringen utredning, "Husstandsfellesskapsutvalget",en

förenligt sina direktiv skulle utvärdera rättssäkerhet och trygghetsom
levde i hushâllsgemenskap. Utredningen skulle föreslåvuxna som samman

för hade bott tillsammanseventuella ändringar i regelverket personer som
husstandsfellesskap.under viss tid. Utredningen resulterade i loven om

anförde sitt "Husstandfellesskap" NOUUtredningen i betänkande
1988: det i olika hushâllsgemenskap kunde finnas stark12 att typer enav
önskan etablera fast och förpliktande samliv, äktenskapett utan attattom

aktuellt alternativ. gällde i första hand homosexuellaDettaett par.var
föreslåfann det emellertid vanskligt utifrån sina direktiv, reglerMan att,

skulle möjliggöra äktenskapets rättsverkningar blev tillämpliga påattsom
parförhållanden. Majoriteten ledamöterna ansåghomosexuella ävenattav

föreslagna sambor kön visst skydd,den lagen skulleom ge av samma
införa regler skulle längre gåendeborde överväga att geman som

och skydd för homosexuella önskade ingå förpliktanderättigheter par som
samliv.

Efterpresenterade regeringen förslag till partnerskapslag.I juli 1992 ett
remissbehandling framlades i december 1992 proposition, Ot.prp.en

underOm lov registren partnerskap. Lagen32 1992-93 antogsomnr.
våren 1993.

5.4 Finland

kommission för utreda1991 tillsatte Justitieministeriet21Den attenmars
"Familjekommissionen". Kommissioneni lagstiftningen,familjebegreppet

förmåner och skyldigheterpå vilket rättigheter, ärskulle bl.a. utreda sätt
skulle också utreda detställning i familjen.bundna till individens Den om

såfamiljebegreppetförenhetliga det rättsligafinns behov attett att
sarnlevnadsformerförhåller sig neutrala till alla de olikalagreglema som

specielltförhållningssättsamhälle intefinns i dagens ärett annatom
motiverat.

principbetänkandeframlade Familjekommissionen sittapril 1992I
skullekönföreslog tvål992:l2 där bl.a. att av sammaman personer

sambolagstiftningföreslogkunna registrera sitt partnerskap. Man även en
husstands-konstruktion den norska lovenmed i princip omsamma som

fellesskap.
tillsattesfamiljekommissionens principbetänkandeMed anledning enav

till-lagstiftning för leverberedning för utarbetaatt somen personer
slutföra sitt arbetehushållsgemenskap. Beredningen förväntasisammans

Någon lagstiftning motsvarande den danska ellernågon gång under 1994.
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partnerskapslagstiftningennorska dock för närvarande inte aktuell iär
Finland.

5.5 Island

finns ingen lagstiftningsamlad i Island reglerar samboför-Det som
hållanden eller den situationen bor tillsammans i hushålls-när personer

finnsgemenskap. Det dock i olika lagar bestämmelser rättigheter ochom
plikter för sambor kön.motsattav

har tillsatt kommitté homosexuellas förhållanden.Man Kommit-en om
téns uppgift analysera homosexuella rättsliga, sociala ochär att personers
kulturella ställning och framlägga förslag till förbättringar och nödvändiga

för undanröja diskriminering. Någon lagstiftningåtgärder motsvarandeatt
nordiska partnerskapslagama dock för närvarande inte aktuell ide är

Island.

5.6 Nederländerna

Nederländerna finns ingen lag täcker alla situationer ogiftaI närsom
Samboförhållanden fåsammanlever med varandra. kan dock vissapersoner

främst inom skatte- och sociallagstiftningen.effekter
år 1991 tillsattes kommitté för försöka finna lösningar påUnder atten

problem farms i anslutning till samboende äktenskap.de rättsliga utansom
framlade den nederländska regeringen, under hänvisningUnder våren 1993

kommittén föreslagit, förslag till lag registreringtill vad ett om av
samlevnad för inte har rättslig möjlighet ingå äktenskap.attpersoner som

från såtillvidaFörslaget skiljer sig de danska och norska lagarna att
registrera förhållande skall stå inte bara förmöjligheten öppenatt ett

samboende kön, för andra samboendeävenutanpersoner av samma vuxna
inte har laglig möjlighet ingå äktenskap med varandra,attpersoner som

exempelvis förälder och bam bor tillsammans. Registreringenetten som
föreslås stå för medborgare i Nederländerna och andra länderöppen som

medlemmar i EG, förutsatt de har hemvist i Nederländerna. Förär att
med medborgarskap föreslås krav på års hemvist iannat ett ettpersoner

föreslåsNederländerna. Rättsverkningama registreringen bli i huvudsakav
desamma rättsverkningama äktenskap. Registreringen skallettsom av

inte kunna tillskapa eller påverka något rättsligt förhållande till dendock
eventuella barn. innehåller emellertidandre Förslagetpartnerns en

möjlighet för uppnå vårdnad barnparterna att gemensam om en som en av
dem har vårdnadensam om.
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5.7 USA

finnsI USA ingen nationell, för alla delstater gällande, lagstiftning
motsvarande partnerskaps- eller sambolagstiftning.

flera städer eller "counties", vilketI våra län,närmast motsvarar samt
i någon eller möjligen några delstater finns lagstiftning "domestic part-om
nership". Förutsättningarna för "domestic partnership" skallatt ett anses
föreligga varierar i allmänhet krävs följande: Parterna skall bomen
tillsammans i ömsesidigt förpliktande förhållande innefattar såvälett som

ekonomisk ogifta,känslomässig relation. De skall ha fullsom en varaen
rättshandlingsförmåga får inteoch ha någon "domestic partner Deannan
får släkt och deras förhållande skallinte viss varaktig-näravara vara av

fall registreringsförfarande.het. I vissa krävs även ett
Det uppställs i allmänhet inget krav på skallatt parterna vara av samma

förutsättningeller kön kan de inte har lagligmotsatt attmen en vara
möjlighet ingå äktenskap med varandra.att

Rättsverkningarna "domestic partnership" rättsverk-är sammaav som
till aktuella stadens,ningarna äktenskap begränsade den länetsärav men

interna lagstiftning. "Domestic partnership" ieller delstatens synes
få effekt huvudsakligen vad gäller offentligt anställdas och deraspraktiken

förmåner till ledighet"domestic partners" det gäller bl.a. vidrättnär
och sjukvård fridödsfall och sjukdom, fri eller subventionerad hälso- samt

eller subventionerad tandvård.
såsom förmögenhetsordningNågra omfattande rättsverkningar enmer

således inte dettaäktenskapets eller inbördes harmotsvarande arvsrätt
institut.



Överväganden.SOU 1993:98 81..

Överväganden6 och förslag

6.1 Vårt förslag lag partnerskap förom-
homosexuella

6.1. 1 Allmänna utgångspunkter

Vårt ställningstagande har ideologisk grund. Det bygger på tankenen om
alla människors lika värde och likhet inför lagen. Vi erkänner den
homosexuella kärleken likvärdig med den heterosexuella. Vi bejakarsom -
inte förnekar kärleken mellan människor. Kärleken viktig drivkraftär en-
för såväl personlig sarnhällelig utveckling.som

Utifrån detta vi det intesynsätt ankommer på samhället haatt attanser
synpunkter på människors val sarnlevnadsform. Samhällets uppgift börav
i stället underlätta inte förhindra för människor leva iattvara att- -
enlighet med sina önskemål och sin personlighetsinriktning, allt underegna
förutsättning detta inte skadar andra.att

Vi vill tillgodose homosexuella önskemål få tillgång tillattpars om en
värdefull för sina relationer manifestera sin kärlek. Visättett attram som
vill också tillgodose homosexuella behov ekonomisk och juridiskpars av
trygghet i sina relationer. Vi vill skapa ökad medvetenheten om,
förståelse för och öppenhet till homosexualitet och homosexuella relatio-

Vi viktigt uppnåsätt detta i möjligaär störstaatt ett att attner. anser
utsträckning juridiskt likställa homosexuell och heterosexuell samlevnad.
Vi föreslår därför det införs möjlighet för homosexella ingåatt atten par
partnerskap med varandra.

6.1.2 Känslomässig trygghet

Den enda säkra skillnaden mellan homosexuella och heterosexuella är att
homosexuella känslomässigt dras till kön. Dettapersoner av samma
konstaterande gjordes redan i betänkandet "Homosexuella och samhället"

parförhållande två kvinnor eller mellan tvåSOU 1984:63. Ett mellan
parförhållande mellanföreter typiskt likheter medmän sett stora ett en

kvinna. förhållanden finns känslor kärlek,och l dessa avman en samma
ilojalitet leveromtanke, ömhet, vänskap, och Personeromsorg. som

såvälhomosexuella parförhållanden har känslomässiga behov attavsamma
sig önskan leva tillsammansemellan utåt visa dessa känslor och sin attsom
i varaktigt förpliktandeoch ömsesidigt förhållandeett som personer som
lever i heterosexuella införasparförhållanden. Vi det böratt enanser
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Ävendetta behov.tillgodosehomosexuellaförmöjlighet att ompar
något gårkänslomässig trygghet knappast ärochkärlekbegrepp somsom

den känslo-det skulle ökaviförnuftsmässigaidiskutera atttermer troratt
får möjlighetdehomosexuellaför mångatrygghetenmässiga attpar om

ömsesidigaförklara sinsammanhanghögtidligtoch liteofficiellti ett mer
och denrelationbetydelsefull derasdjup och ärvisa hurkärlek och att

allvar.måste tas

ekonomisk trygghetJuridisk och6.1.3

skapatillkommit förharför äktenskapetgällerreglerde attFlera somav
makarföljdför makarna. Detrygghet ärjuridiskekonomisk och attaven

skydd ochregler tillbehovekonomi ochsammanvävdofta har tätt aven
trygghetekonomiskjuridisk ochtalarvikonfliktlösning. Närhjälp för om

förhållande,upplösningvidträder infrämst de reglervi ettavsomavser
efterlevandepensio-reglerarvsregler ochbodelningsregler,exempelvis om

Äktenskapets underlätta denuppgifttillhar bl.a.regelnät attner.
makensförekommande falleller imed makenuppgörelsenekonomiska

Äktenskapet funktionenocksåsammanhangi dessaharefterlevande.andra
iVikaraktär.på relationensbevis ettatt parternautgöra menarettattav

och juridiskekonomiskbehovförhållande harhomosexuellt avsamma
tillgodoses.behov bördettatrygghet och ävenatt

ochekonomiskbehovhomosexuelltanförtsharDet att ett avpars
lagstiftningtillgodoses på andra sätt äntrygghet kanjuridisk omengenom

partnerskap.
homosexuella sambor,kallasvad i dagkön,samborFör somsammaav

för samborgällerdendelvislagregleringfinns motsvarar avsomsomen
nämligen lagenlagregleringen,grundläggandekön. Denmotsatt

båda dessaomfattarhemsambors1987:232 grupper.gemensammaom
deSambor hargrundtrygghet.visssamborlag oavsettDenna omenger -

ochavtalsvismöjlighetköneller attär genommotsattsammaav -
förjuridiskaderegleraförordnanden ytterligaretestamentariska ramarna

åstadkommapå dettamöjlighet sättdock intesamlevnad. De harsin att en
denförhållandeinbördesdet gäller derasreglering motsvararnärsom ens

motsvarande giftorätts-förhållandekanmakar. Såledesgäller för ettsom
Vår bedömning äravtalsvägen.åstadkommassannolikt intesystemet

trygghetjuridiskochekonomiskbehovhomosexuellassåledes att pars av
partnerskap.lagfullt endasttillgodoseskan ut omgenom en

rättvisafrihet ochJämlikhet,6.1.4

förklaras. Begreppenbehöver inteoch rättvisafrihetjämlikhet,Begreppen
i sig.värdehar ett

förgrundlåg tillsedermerapropositiondenanledningMed somav
sittlagutskottet iuttalade1973:32,giftermålsbalken prop.iändringar

mellan tvåsamlevnadvill dock betona"Utskottetbetänkande bl.a.: att en
acceptabelfulltsynpunktsamhälletsfrånkön är enparter sammaav

godtogsFormuleringen116.l973:LU2Osarnlevnadsforrn." bet. avs.
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riksdagen. Uttalandet fortfarandeäger sin giltighet. Vi har redan slagit fast
i såväl homosexuella heterosexuellaatt relationer står känslorsom som

vänskap, lojalitet, ömhet och kärlek förgrunden.i Vi har ocksåomsorg,
konstaterat homosexuella relationer inte avvikeratt från heterosexuella
relationer i någon generell bemärkelse. De homosexuella levermer som
i varaktiga relationer bör från denna synvinkel visas respektsamma som
heterosexuella i den situationen.

Genom partnerskapslag skulle homosexuella få vidare ochen en
värdefull juridisk för sin relation. skulleDe också möjlighetram atten
manifestera sin kärlek och sin vilja till livslång förening. Partnerskapet är

jämställasätt den homosexuella kärleken med denett heterosexuellaatt
kärleken, homosexuella med heterosexuella, och sist inte minst,men
minoriteten med majoriteten. Både jämställdshetsaspekter och rättvise-
aspekter kommer här in i bilden. En partnerskapslag skulle också innebära

homosexuella får frihet, förstörre motsvarande den heterosexuella,att att
välja sarnlevnadsform. De så önskar kan låta sin relation utvecklas tillsom

partnerskap.ett
Det har ibland anförts partnerskapslag förbehållenäratt en som

homosexuella skulle innebära positiv särbehandling homosexuella.par en
Bortsett från ålders- släktskapshinder finns det inte något hindrarsom
två olika kön ingår äktenskap varandra. Under förutsättningatt personer av
i princip motsvarande villkor föruppställs få ingå partnerskap, finnsatt att

det inte heller något hinder för två kön underattpersoner av samma
motsvarande förhållanden ingå partnerskap med varandra. Mot bakgrund
härav vi möjlighet för homosexuella ingå partnerskap inteattanser atten
kan positiv särbehandling homosexuella vadänanses som av mer
möjligheten för heterosexuella ingå äktenskap innebär positiv särbe-att
handling heterosexuella.av

Vi således partnerskapslag för homosexuella skulle Ökaattanser en
järnlikheten, friheten och rättvisan vilket vägandeär förett tungt argument

sådan lag.en

6.1.5 Attitydpåverkan

Vi också partnerskapslag för homosexuella skulle intetror att en en
obetydlig attitydpäverkande effekt på så den skulle ledasätt tillatt att
homosexuella i utsträckning blirstörre synliga. Vidare vitror att
öppenheten till och homosexualitet, homosexuella ochacceptansen av
homosexuella samlevnadsförhållanden skulle Alltöka. detta någotär som
vi eftersträvansvärt och viktigt.anser vara

Homosexuellas rörelser och organisationer har under lång tid kämpat
fördomar finnsde homosexualitet, för homosexuella skallmot attsom om

rättigheter heterosexuella och för homosexuella över-attsamma som
huvudtaget skall bli synliga. historiskt perspektiv har denna kampl ett
varit framgångsrik finns dock mångai flera avseenden. Fortfarande
fördomar och oriktiga uppfattningar homosexualitet kvar i samhället.om

Om två homosexuella partnerskapskulle möjlighet ingåattpersoner
skulle de inför sin omgivning tillfälle visa hur djup,närmaste att
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skulle ökaviDettaderas relationvärdefull är.allvarlig och tror om-
tilloch bidrahomosexualitet öppnaremedvetandegivningens enom

homosexuel-homosexualitet ochockså denViattityd. acceptansatttror av
partnerskapslaginföraskulle visasamhälletrelationer att engenomsom

bemärkelse,allmänipåverka attitydemaskullehomosexuellaför meren
opinionsbildande.verkadvs.

opinionsbildningsfrågor.uppgift itvekanLagstiftaren har storutan en
ochfolkopinionensig till läsainskränkai alla frågorinteHan kan att av

opinions-spjutspets iföre,iblandmåsteefter den. Hansigrätta vara
för detåtgärderlagstiftarenssånämligen tveklöstDetbildningen. är att

värderingarför deförmåneffekt tillattitydpåverkandehar sommesta en
lagstift-dockbegränsningviktigför. äruttryck Enlagstiftning attgeren
brukareller vadvärderingargrundläggandestridafårningen inte sommot

fåställetlagstiftning kan isådanrättsmedvetandet. Enallmännakallas det
åsyftade.effekt denhelt änmotsatten

träffat harvi harhomosexuellaoch danskadanska ämbetsmänDe som
opinionsbildandehaftDanmark haripartnerskapslagen storenansett att

homosexualitetför ochförståelsemedförteffekt, större acceptans aven
homosexuella.tillattitydpositivochsamlevnadhomosexuelloch en mer

sinsjälva ochtill siginställninghomosexuellasocksåharDet sagts att
riktning.positivpåverkats isarmolikt harhomosexualitet

allmänheten harblandårunderdetmärkatycktVi har att senareoss
homosex-samlevnad ochhomosexuellökadframvuxit avacceptans aven

1987:813osannolikt lageninteallmänhet. Deti ärualitet att om
Viattitydförändring.till dennabidragit attsambor harhomosexuella anser

med detöverensstämmelsestår ihomosexuellaförpartnerskapslag paren
möjlighetenutesluterförutsättning denrättsmedvetandet underallmänna att
lagstiftningsådandärförViföräldraskap.till att engemensamt anser

åsyftade effekten.få denskulle av oss
Påföljder.positivai sinattityder harändradeförståelse ochStörre tur

vågasarmoliktskullehomosexuella. Flerfördetskapassikt utrymme
slippa denliv ochlevaläggning, våga öppethomosexuellabejaka sin ett

för medoch lögnerutanförskapskuldkänslor,påfrestningpsykiska som
och sinaomgivningensförfalla undanbehövaskulleFärresig. egna

Relationergifta sig.kanske"normala",skalldeförväntningar att vara
för deslitsammasäkerligenoch ärhållaändå inte kommer att somsom

undvikas.skulle kunnainblandade
fastaunderlättaskulleattitydförändringdennaockså troligtDet är att

kunnai delsvärde sig,dels haskulleförhållanden. Dettavaraktigaoch ett
del debakgrundhiv-smitta. Motspridningen att storminska avenavav

skallkontakterheterosexuellasmittatshiv harfallennyupptäckta genomav
smittspridningssammanhang.iövervärderasroll dock intepartnerskapets

hiv-smitta.garantisjälvklart ingenförhållandenvaraktiga är motochFasta
homosexuella.förheterosexuellasåväl förgällerDetta som
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lagstiftning6.1.6 Andra behovgruppers av

gjorts gällande andra homosexuella iDet har även än äratt grupper par
förhållande, främst människorbehov ytterligare reglering sittav somav

kärleksrelation lever tillsammans i hushålls-andra skäl de harän att enav
gemenskap.

"Hushållsgemenskap" har vi delat in leverkapitelI personer som
kallar hushållsgemenskap i fem olika kategorier; gifta,tillsammans i vad vi

sambor kön, släktingar och övriga.sambor kön,motsatt av sammaav
omfattastillsammans i äktenskapleverDe ettavpersoner som

förhållande partnerskap heltäckande. Något behovi tillregelsystem ärsom
därför inte föreligga.ingå partnerskap tordeför dessa attpersoner

regler i huvudsakkön finnssamborFör motsatt ett system av avav
reglering sittönskar omfattandeskyddskaraktär. De avpar som en mer

ingå äktenskap med varandra,förhållande har möjlighet att genom
Ävenborgerlig vigsel. denna torde saknaantingen kyrklig eller grupp

sigingå kan visserligen tänkakunna partnerskap. Manbehov ettattav
och därför könpartnerskap står ävenöppet motsattavsom personer

så de fler departnerskapet begränsasrättsverkningarna sätt är änattav
för makar. Exempelvisför färre de gällergäller sambor än sommensom

fågäller makar emellanlåta de äktenskapets rättsverkningarkan somman
rättsverkningarutesluta sådanatillämpning påmotsvarande partner men

också tänkbar. Emellertidanknytning till tredje Motsatsenhar ärman.som
äktenskapslik-tillskapadesådan konstruktion innebäraskulle ettatt manen

andra klassens äktenskap. Endignitet,nande lägre ett sortssystem av
olämplig. Vi delar därvid denenligt vår meningsådan utveckling vore

tillkomsten lagentill uttryck i samband meduppfattning kom avsom
1986/87:86 66.hem1987:232 sambors prop. s.gemensammaom

med ide lever tillsammanshuvuddelenFör personerav personer som
finns såvitt vioch underåriga barn,ursprungsfamilj, dvs. föräldrarsin en

lagreglering.bedöma tillfredsställandekan
statistiska uppgifter, nämligen SCB:s RapportEnligt för tillgängligaoss

1989, lever mindreLevnadsförhållanden för åren 1988 och72 i serien än
make/maka,befolkning tillsammans medSveriges änprocent annanen av

Även dei ursprungsfamilj.barn, eller sinsambo, personer sompersoner
bam ioch med enbartredovisat de sammanboendehar äratt vuxna

få,enbart barn 1,1hushållet eller ensamstående med är procentvuxna
undersökningsmaterialet.respektive 3,8 procent av

skulle teoretiskthushåll oklar. Detexakta utseendet dessaDet äravmer
derasförmöjligt undersöka dem närmare utrönaattatt samman-vara

faktiskatänkta ochanledningarna till deras uppkomst, derassättning,
önskemål lagreglering.ellervaraktighet eventuella behovsamt omav

sådan under-skulleEftersom statistiskt så litende utgörsett enen grupp
statistisk synpunktomfattandeemellertid bli mycket ellersökning ett urge

skulle sannolikt ocksågenomförandeotillfredsställande resultat. Dess
Vi därförintegritetssynpunkt. harinnebära komplikationer ansett enur

undersökning ogenomförbar.närmare
m.fl. faktorersammansättningOsäkerheten beträffande dessa hushålls
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det vanskligtgör är uppställa regler de behov ochatt att motsom svarar
Önskemål lagreglering lever i dessa hushåll kan ha.om som personer som
För dessas skiftande karaktär kan sådan lagreglering endastatt passa en
komma omfatta vissa grundläggande rättigheter och skyldigheter ochatt

få karaktären skyddslagstiftningnärmast liknande lagen 1987:232av en
sambors hem. Det exempelvis tveksamt detär ytterstom gemensamma om

för denna heterogena önskvärt möjlighet åstadkommaär att attgrupp ge en
egendomsordning motsvarande den gäller för makar eller inbördesen som

Vi har inte kunnat urskilja någotarvsrätt. behov partnerskapslagstift-av en
ning för andra för homosexuellaän Såvitt vi känner till föreligger intepar.
heller några önskemål från lever i hushållsgemenskap attpersoner som
enbart den anledningen kunna ingå partnerskap.av

Det kan säkerligen i många fall finnas behov skyddslagstiftning ävenav
för lever i hushållsgemenskap inte omfattas lagenpersoner som men av
1987:232 sambors hem. En skyddslagstiftning fyllerom gemensamma
emellertid inte sin funktion den bygger frivillig registrering ellerom
anmälan. De skulle välja registrera sin hushållsgemenskap skulleattsom
inte nödvändigtvis de bäst behöver skyddsregler. En partner-vara som
skapslagstiftning inte bygger registrering faller dock utanför värtsom
uppdrag.

6.1.7 Olika tolkningar bibelnav

den debattI har förts förpartnerskapslag avsedd homosexuellasom om en
samlevnadsförhållanden har framförts har sin grund iargument som
bibeln. Dessa oftasthar ibland föranvänts ävenargument mot, men en
partnerskapslag.

Homosexualitet somliga kristna frånavvikelse den kristnases av som en
skapelseordningen. I bibeln, särskilt i gamla förekommertestamentet,
avsnitt tvekan kan tydas till homosexualitet synd ochutan ärsom att en en
perversitet. Utifrån detta homosexualitet brottsynsätt är Guds ordett mot
och betraktas också något strider i vissa kretsarmot naturen,som som en
sjukdom kan botas. Konsekvensen detta blir samhället inte börsom attav

homosexuella relationer, i alla fall inte införaacceptera attgenom
partnerskap.

Men i det kristna budskapet ligger å andra sidan kärlek och tolerans
medmärmiskoma. Kärleksbudskapetgentemot i förening med den negativa

på homosexualitet emellanåt den inställningen homosexuellasynen ger att
skall omfattas den kristna gemenskapen församlingen skallav attmen
försöka återföra den homosexuelle till etiskt försvarbar livsform. Oftaen
rekommenderas homosexuella leva i vänskap och celibat.att

Emellertid förekommer i kristna kretsar också den inställningen att
kärleksbudskapet överordnatär det bokstavstolkningsynsätt kansom en

upphov till. Vidare tolkas bibeln andra kristna så något för-ge attav
dömande homosexualitet inte kan läsas Kärleksbudskapet och tankenut.av

alla människors lika värde inför Gud medför i dessa kretsarom en
homosexualitet och ibland också föragerandeacceptans ettav part-

nerskapet.
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ambition försöka vilken dessa bibeltolkningarVi har ingen avgöraatt av
korrekt. i huvudsak fråga hos denkan Detta är tromest omanses ensom

avgörande förVi inte heller religiösa aspekter börenskilde. att varaanser
givetvis kyrkanställningstagande. uppfattning påverkasvårt Denna attav

ceremoniellåläggas någonandra religiösa samfund inte kommereller att
partnerskap. Vi konstaterar dock det kristnavid ingåendeskyldighet attav

redovisadeöverensstämmelse med vår inledningsviskärleksbudskapet står i
grundinställning.

civilisationenGrundvalarna för6.1.8

partnerskapet troligtvisframförts fleradebatten harI argument mot som
skullepartnerskap för homosexuellai förhar sitt upphov atten oro

har exempelvissamhällets, upplösning. Detmedföra civilisationens,
förlöjligarvärde,partnerskapet förringar äktenskapetspåståtts att

från heterosexuellaåstadkommer uppbrotttraditionella sarnlevnadsfonner,
kriminalitetdekadens och ökadsarnlevnadsförhållanden, leder till allmän

förleder ungdomar tillimmebärpartnerskapetoch den acceptansgenom --
påståendeninte något befogat i dessahomosexualitet. Vi kan utan serse

uppstå ipanik kanden moraliskautslagdem närmast ett somavsom
och förändring.omvälvningskeden av

pågått ständigvästvärldendecennier har det iUnder ensenare
sarnlevnads-traditionellamånga viktiga frågor. Deiförändring av synen

harauktoritetstronskilsmässoma har ökat,har ifrågasätts,formerna
minskat;religionens makt harfamiljen,minskat inom och utom upp-

kan upplevasförmodligen längre. Allt dettakanräkningen göras ettsom
funnitsHomosexuella, haroch existensen.hot samhällethot, motett som

osynliga, under dennapraktiskt harlängealla tideri tagetvarmen som
delblivit påtagligtidigare och harfram påperiod änsättträtt ett annat en

blivit delde därigenominte osannoliktverkligheten. Det är att avenav
bevis påmänniskor tolkasav vissahotbilden, del det somsomen av

homosexuellahomosexualitet ochkänsla införförfall. Dennasamhällets
vi intepå allvarnaturligtvis måsterelationer något ävenär tas seromsom

för-förekommandede vanligtberättigat i den. Till bilden hörnågot
sexgalningardehomosexuella, exempelvisdomama är utanattmot
ökad kunskapVii sina relationer.emotionella atttror omenengagemang

de negativa attitydema.homosexualitet kan minska
dragning tillinte bara erotiskHomosexuell läggning är en person aven

inriktningpersonlighetenskön även motutan en person avensamma
kärlek stårömhet ochvänskap, lojalitet,kön. Känslor som omsorg,samma

heterosexuella.ihomosexuella relationer såvälförgrunden ii som
heterosexuellafrånavvikaHomosexuella relationer kan inte sägas

finns ochfunnits,bemärkelse. harnågon generell Derelationer i mer
ellervid demsamhället vill kännasfinnaskommer alltid oavsettatt om

inte.
sådantpartnerskapetfinns någonting iinte detVi kan att somsomse

samlevnads-traditionellaförlöjligaräktenskapets värde ellerförringar
Äktenskapet varandaoberoendepartnerskapet kan fungeraformer. och av
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värdet det eller det andra påverkas.utan att av ena
Påståendet partnerskapet skulle åstadkomma uppbrott från traditionel-att
sarnlevnadsförhâllanden bygger på den felaktiga tanken homosexuali-att
har så stark dragningskraft partnerskapet skulle alternativtet atten ettvara

till äktenskapet för heterosexuella personer.
Att partnerskapet skulle leda till allmän dekadens och ökande kriminali-

påståenden inteär vilar på någon seriös grund.tet som
Frågan varför människa blir homosexuell har ägnatsom en stor upp-

märksamhet. Inom forskningen har olika teorier ställts någonupp men
säker kunskap har inte nåtts. Man dock enig de faktorerattsyns vara om

kan betydelse för den sexuella läggningen inverkar mycketsom vara av
tidigt, under de tidigaste bamaåren, detta vilka faktorer detsenast oavsett
handlar och den sexuxella läggningen därefter inte på någotattom,
avgörande kan ändrassätt påverkan. forskningsresultatDeyttregenom

finns påståendetmotsäger barn i homosexuellaväxtattsom om som upp
miljöer oftare andra barn självaän visar sig homosexuella. Ivara
"Homosexuella och samhället" 33s. betonades forskningenatt samman-
fattningsvis innebär skall iaktta försiktighetstörsta medatt attman
beteckna homosexualitet sjukdom eller avvikelse. fortsätter:Textensom en

allt större utsträckning går emellertid tendensen i riktning mot en
"avpatologisering". Man betraktar homosexualitet sexuellsom en
variationsform och inte tecken bakomliggande sjukdomstill-ett ettsom
stånd. Som resultat denna inställning har socialstyrelsen år 1979ett av

begreppetutmönstrat homosexualitet sin klassifikation sjukdomar."ur av
Det skall Socialstyrelsenspoängteras beslut fattades cirka fem år föreatt
det betänkandet lades fram.att

flerAtt och fler homosexuella och homosexuella träder fram tolkaspar
ibland tecken på antalet homosexuella ökar. Ingenting talarett attsom
dock för detta. Snarare detär stödet från homosexuellas organisationer och
den ökande i omvärlden alltfler homosexuellaacceptansen gör attsom
vågar i offentligheten och bli påtagliga,ta steget synliga.ut

I sammanhanget bör den s.k. förförelseteorin, inte harsom numera
särskilt många anhängare, beröras. Den innebär homosexuellaatt upp-
levelser eller homosexuella handlingar i puberteten kunna leda tillanses
homosexualitet. I slutet 1960-talet blev teorin föremål för holländskav en
undersökning, dokumenterad i den s.k. Speijerrapporten. l denna
konstaterades homosexuella erfarenheteratt hos ungdomar inte ledde till
homosexuell läggning och det inte existerade några möjligheteratt att en

människas heterosexuella läggning kunde påverkas i riktningung motsatt
homosexuella upplevelser.genom

Ett påstående partnerskapet, direkt eller indirekt, förledaatt skulleom
ungdomar eller till homosexualitet har därför enligt vår mening intevuxna
någon helst grund.som

6.1.9 Registrering

I "Homosexuella och samhället" SOU 1984:63 övervägdes möjligheten
införa registrering för homosexuella sådan föreslogs inteatt en men en



överväganden...SOU 1993:98 89

s. 99. Följande anfördes. "Oavsett vilka äktenskapets rättsverkningarav
tillägger det angivna alternativet med anmälnings-som man ellerav oss ett

registreringssystem det svårtär komma ifrån detta innebäratt att ett nytt
rättsinstitut, låt med helt eller delvis rättsverkningarvara samma som
äktenskapet. Ett sådant nyskapande bara hänför sig till den homosexu-som
ella sarnlevnadsformen framstår onödigt utpekandeettsom av en grupp
människor i samhället och vi kan inte bortse från risken att ett system av
den här skisserade innebörden kan befästa rådande fördomar. Ett registre-
ringsaltemativ för enbart homosexuell samlevnad bör därför redan av
denna anledning inte genomföras". l motiveringen till Socialstyrelsens
förslag till lag registrerat partnerskap avfärdade detom argumentetman
och uttalade: "Enligt socialstyrelsens uppfattning sådantväger ett argument
lätt i jämförelse med det sociala behov någorlunda heltäckandeav en
familjerättslig reglering homosexuellas samlevnad tvivelav utansom
föreligger." s. ll.

Det har framförtsäven synpunkter på lämplighetensenare attav
registrera homosexuella i offentligt register och påpekatsettpersoner som

sådan registrering skulle kunna strida bestämmelseratt i datalagenen mot
1973:289, Europarådets konventionsbestämmelser eller EG:s regelsys-
tem.

datalagenI 1973:289, finnsDL, bestämmelser bl.a. fårom vem som
inrätta och föra personregister, vilka uppgifter får registreras ochsom
under vilka förutsättningar sådana uppgifter får lämnas Personregisterut.
enligt datalagen registerär förs med hjälp automatiskm.m. som av
databehandling och innehåller personuppgift, dvs. upplysningsom som

enskild Särskilda bestämmelser gäller för s.k. statsmakts-avser person.
register. Folkbokföringsregistren förs skattemyndighetema ärsom av
statsmaktsregister och de särskilda bestämmelser blir tillämpliga påsom
dessa register, förutom bestämmelser i datalagen, återfinns i folbok-
föringslagen 1991:481, lagen 1990: 1536 folkbokföringsregister ochom
förordningen 1991:750 folkbokföringsregister Ytterligareom ettm.m.
statsmaktsregister äktenskapsregistret.är Särskilda bestämmelser för detta
register finns i förordningen 1987: 1022 äktenskapsregistret.om

Den vill inrätta och föra personregister enligt datalagen måsteettsom
anmäla sig hos Datainspektionen och få licens l § DL. Utöver licens
krävs särskilt tillstånd registret skall innehålla vissa känsliga uppgifter,om
bl.a. uppgift någons sexualliv 2 § och 4 § 2 andra stycket DL. Förom
statsmaktsregister krävs inte något särskilt tillstånd innan beslut fattasmen

inrätta statsmaktsregister skall yttrande frånatt Datainspektionenettom
inhämtas registret innehålla känsliga uppgifter 2 § och 4 §om avses a
andra stycket DL. Yttrande skall inhämtasäven sådant statsmakts-ettom
register skall utvidgas och utvidgningen sådan den kan jämställasär att
med inrättandet register.ett nyttav

Äktenskapsregistret förs Statistiska centralbyrån, SCB. I detta finnsav
uppgifter ingågna och upplösta äktenskap, äktenskapsförord, gåvorom
mellan makar och bodelning under äktenskap m.m.

De lokala folkbokföringsregistem innehåller vissa uppgifter om personer
eller harär varit folkbokförda inom registerområdet. Dessa uppgiftersom
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civilstånd och make 6 § lagen 1990:1536bl.a.är nanm,personnummer,
1990:750 folk-Enligt § förordningenfolkbokföringsregister. l omom

beträffandenågon ändring skerbokföringsregister skall det antecknas när
ÄktBkap. 8 §Vigselförrättare därför enligt 4förhållanden. Endessa är

till den skattemyndighetsända underrättelse vigselnskyldig att genast om
tillhar dömt äkten-hindersprövningen. En domstolgjorthar somsom

äktenskapsregistret,enligt förordningen 1987: 1022skapsskillnad är om
till SCB.uppgifter domenskyldig sända in om

för uppgifter ivillkorenbestämmelser i datalagenfinnsDet att ettom
verksamhet tillämpasdet allmännasskall få lämnas Ipersonregister ut.

sekretessla-fråga regleras enligt ll § DLregler. Dennadock inte dessa av
1980:100.gen

i äktenskaps-uppgifternabestämmelser innebärSekretesslagens att
offentliga. Sekretess gälleri principfolkbokföringsregisterregistret och är
förhållanden under förut-personligauppgift enskildsfördock omen

enskilde eller någondensärskild anledning kansättning det antas attatt av
fårkap. 15 §. Detuppgiften röjs 7lidernärståendehonom attavmen

omfattasskulle kunnauppgift någons civilståndosannolikt att omenanses
sekretess.av

skydd för1980Europarådets konventiontillträttSverige har om
så kalladepersonuppgifter, denautomatisk databehandlingvidenskilda av

får vissakonventionEnligt dennadataskyddskonventionen. typer av
den nationelladatabehandling inteautomatiskundergåuppgifter inte om
uppgifteruppgifter bl.a.skydd. Sådanaändamålsenligt ärlagen omger

sexualliv artikel 6.någons
År förrekommendation till skyddEuroparådet1983 antogs enav

Recommendationstatistikochanvänds för forskningpersonuppgifter som
rekommendationen.godtagitreservationSverige har83 10.No. R utan
personuppgifter föranvändningentillämplig påRekommendationen är av

uppgifterna försoberoendeoch statistikforskningvetenskaplig av om
databehandling.automatiskmed hjälpmanuellt eller av

personliga intergrite-för denskall respektenrekommendationenEnligt
personuppgifter.använderforskningsprojekti varjegaranterasten som

forskningförhaprivata skalloch rättBåde allmänna att egenorgan
ändamål.administrativainnehar förpersonuppgifter deanvända som
med denforskningsändamål det skerförPersonuppgifter får lämnas ut om

inhemsk lag angivnaienlighet med andrasamtycke eller ienskildes
skyddsbestämmelser.

homosexu-diskriminering1981rekommendationEuroparådetsI avom
specialregistertillse alla övermedlemsstaterrekommenderasella, attatt

81 924.Recommendation RNo.homosexuella förstörs
direktivförslag till1990i septemberEG-kommissionen ettantog om

friapersonuppgifter och detvid behandlingför enskildaskydd omav
under1992 ochunderhar ändrats äruppgifter. Förslagetsådanaflödet av

innehåller1992 årsförslagetaktuellaomarbetning. Detytterligare nu
artikel 8.1. Somuppgifterkänsligabehandlingförbudbl.a. motett av

Frånsexualliv.någonsuppgifteruppgifter räknas bl.a.känsliga om
undantagenartikel 8.2. Ettundantag iartikel 8.1 medgeshuvudregeln i av
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innebär känsliga uppgifter får behandlas denatt enskilde har givitom
samtycke till behandlingen. Förslaget till direktiv medlemsstaternager
möjlighet ytterligaregöra undantag.att

En lag partnerskap förutsätter inrättande personregister medom ettav
motsvarande uppgifter i äktenskapsregistret alternativt utvidgningsom en

äktenskapsregistret. Uppgifterna i sådant register skulle förutsättaav ett
den enskildes samtycke i den meningen de endast skulleatt avse personer

frivilligt har ingått partnerskap. En uppgift någon ärsom att partnerom
folkbokföringsregisterskulle i bedömas uppgift civilstånd ochsom en om

i princip offentlig.vara
tvåFör fåskall ingå äktenskap med varandra uppställs ingaatt personer

krav de haft, har eller ha sexualliv medatt varandra. Ingenattavser
skulle komma på tanken äktenskapsregistret innehåller uppgifterattnog

någons sexualliv åtminstoneäven teoretiskt kan dra slutsatsenom om man
de flesta finns i äktenskapsregistret haratt eller har haftpersoner som

sexuellt samliv med varandra. Under förutsättning det inte heller föratt
partnerskapets del uppställs krav sexuellt samliv, torde uppgiften om

någon likaär lite uppgift någonatt gift kunnapartner ärattsom en om
uppgift någons sexualliv.anses som en om

Det finns vidare principellt viktig skillnad mellan partnerskaps-etten
register och specialregister homosexuella.över Ett partnerskapsregisteren
kommer inte innehålla uppgifter homosexuella därför deatt ärattom
homosexuella därför de frivilligt har ingått partnerskap.utan att - -
Registret kommer inte innehålla, eller syfta till innehålla, allaatt attens
homosexuella endast de har valt ingå partnerskap. Omutan detattsom
inte uppställs något villkor vill ingå partnerskap skallattom personer som

homosexuella kommer registret, åtminstone teoretiskt, kunnavara att
innehålla uppgifter heterosexuellaäven om personer.

Om jämför partnerskapsregister med äktenskapsregistret blirettman
den haltande jämförelsen med specialregister homosexuellaöver än
tydligare. Heterosexuella registreras inte i äktenskapsregistret därför deatt

heterosexuella därförär de har valt ingå äktenskap.utan att att
Vi kan alltså inte lag partnerskap skulle innebära någraattse en om

komplikationer i förhållande till nämnda författningar eller internatio-ovan
nella instrument. Vi härvid uppgifter med anknytning tillnoterar att
partnerskap kommer åtnjuta lagliga skydd motsvarandeatt samma som
uppgifter med anknytning till äktenskap.

Vi medvetnaär den förhållandevis attityd till homosexuali-öppnaattom
finns i samhället kan ändras och det finns risk förtet attsom nu att etten

offentligt register ingågnaöver partnerskap kan komma missbrukas. Viatt
dock de flesta homosexuella medvetna den risken.är Det harattmenar om

inom homosexuellas organisationer också skett omsvängning under deen
åren i det denna risk förhållandevissenaste äratt attman numera anser

liten och bereddär den för uppnå möjlighet ingåatt ta att att part-en
nerskap. Vi därför det får ankomma dem står inför valetattanser som

ingå partnerskap denna risk de fördelarväga deatt att mot att ettanser
partnerskap kan innebära för dem.
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svårigheterJuridiskt-tekniska6. 101
.

svårigheter medjuridiskt-tekniskaanvänder sigDe argumentav omsom
från uppfattningenpartnerskapslagstiftning utgår iblandanknytning till en

få skullelagstiftning mycketfinns något behovdet inteatt av en som
siganvända av.

homosexuella,kunskap hur mångafinns ingen säker ärDet somom
låterheterosexuell intehomosexuell ochdelvis beroende begreppenatt
huruppskattningar har gjortsentydigtdefinieras Desig sätt.ett avsom

läggning naturligahomosexuellbefolkningen har ärandelstor avsomav
hellergår förmodligen inteverifierbara.och svårligen Detskäl osäkra att

möjlighetvågar eller harhomosexuella vill,hur mångafastställa attsom
beroendehelt säkertdessutomfast relation. Dettaleva i är om-aven

Vanskligheterna itillvarierar från tidattityder,världens attannan.som
ingå partnerskaptänkas viljahur många kanförsöka uppskatta som

skulle finnas ganskadetVi emellertidframgår klart. ävenatt ommenar
talaförhållandet intekan detpresumtiva ensamt mot part-partner

nerskapet.
och admini-juridiskakunna vålla andrapartnerskapslag harEn ansetts

Internationellt privaträttsli-omfattning.dignitet ocholikastrativa besvär av
erkännaskommerpartnerskapet intetill följdproblem attattavga

realitet sedda iklartProblemen heltharutomlands ärnämnts. en men
förutsättningarinte heller harsambolagstiftningvårperspektivet attattav

och iDanmarkliten bärkraft. I ävenöverallt harerkännas argumentet
ingådem villuppmärksammanöjt sig medharNorge att somman

någonpartnerskapet harsiginte kan förväntapå departnerskap attatt
partnerskap.harutanför de ländersammanhangfunktion i rättsliga som

till ökadupphovpartnerskapet skulle kunnaVidare har nämnts att enge
denNågra problemskenpartnerskap.bl.a.flyktingström, artenavgenom

Vid bedömningeni Danmark.uppgifter inte uppståtttillgängligaenligthar
anknytninggrunduppehållstillståndi Sverigebeviljasnågon skall avom

såvälgifta med samborjämställs i dagbosatti Sverigetill avpersonen
kapitelbilaga 6 15. Avredogörelse ikön, vårmotsatt sesom samma

därmed också partnerskapetoch skulleäktenskapet,anledning hardenna
skenpartnerskapdärförfråga. Sannolikt skullebetydelse för dennafå, liten

detta sammanhang.några problem iinte vålla
utnyttjasskenäktenskap sannolikt intetillmöjlighetenMed tanke att

problemeventuellafår heller de övrigaomfattning intenågoni större som
överdrivas.skenpartnerskapuppstå på grundskulle kunna av

partnerskapslagstiftningen enligtden danskamåste understrykasDet att
hittills inte harjustitsministerietför det danskafrån företrädareuppgifter

juridiskt-tekniskeffekterbeaktansvärda negativamedfört några av
aktuellahärobefarade. Debefarade ellerkaraktär, argumenten mot

någondärför knappastvår uppfattning störreenligtpartnerskapet är av
betydelse.
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6.1.11 Relationer till andra stater

befarades i Danmark landet skulle förlora sitt anseende i världensDet att
och få problem i relationerna till andra allmänt planögon stater ett mer

partnerskapslagstiftning infördes. Så har det inte blivit. Tvärtomom ses
föregángsland.Danmark från del håll i positiv bemärkelse Vietten som

hört talas några misståmningar i de mellanfolkliga relationer-har inte om
na.

Mänskliga rättigheter121
.

för några internatio-Vi under avsnitt 6.1.9, "Registrering", redogjorthar
dataskyddsområdet avsnitt ska vi behandlanella instrument I dettam.m.

folkrättsliga dokument principer inom området förnågra andra och
rättigheter.mänskliga

nämligen ochdetta område två regelkomplex aktuella, FN:sInom är
Sverige har ratificerat bl.a.Europarådets konventioner och protokoll m.m.

politiska rättigheter med dessFN-konventionen medborgerliga ochom
rättigheter. Sverigefakultativa protokoll FN-konventionen barnssamt om

mänskligaanslutit sig till Europeiska konventionenhar vidare om
sidan konventionmed dess åtta tilläggsprotokoll. Vid FN:srättigheter av

finns också allmännamedborgerliga och politiska rättigheter FN:som
fall delar dennadeklaration de mänskliga rättigheterna. I vart avom

uttryck för allmänna folkrättsliga principer.deklaration anses ge
iförklaring de mänskliga rättigheternaSåväl i FN:s allmänna somom

politiska rättigheter och Europeiskakonvention medborgerliga ochdess om
grund-angående skydd för de mänskliga rättigheterna ochkonventionen

inför lagen och förbudfrihetema, finns uttalanden allas likhetläggande om
diskriminering i olika avseenden.mot

politiska rättigheter finns iFN:konventionen medborgerliga ochI om
infördiskrimineringsförbud. alla likaartikel 26 allmänt Där sägs ärattett

åtskillnad något slag.och har till skydd lagenlagen rätt utan avsamma av
finns i artikelförklaring de mänskliga rättigheterna 7I FN:s ettom

diskrimineringsförbud finnsdiskrimineringsförbud. Ytterligareliknande ett
skydd för de mänskligai Europeiska konventionen angåendei artikel 14

rättigheterna och de grundläggande friheterna.
diskrimineringsförbuden Allmänt kanolika svårtolkade.De sägasär att

diskriminerande skallför skall behandlingatt mananse en somman
fall dennai behandlingen jämförbara delskonstatera dels skillnad atten av

objektiv och godtagbar grund.skillnad inte har
praktikentillåter två kön, ipartnerskapslagEn sammasom personer av

förhållande och därigenom fåhomosexuellt registrera sittattett par,
varit förbehållettidigare hartillgång till huvuddelen ett systemav som

siginnebärgifta med varandra,är att partnema tarpersoner som
tillockså i förhållandeoch skyldigheter varandrarättigheter gentemot men

Även enskilda fallet kan medförasamhället i övrigt. detta i detsystemom
ekonomiskför dem ingår partnerskap, främstförsämringar ursom
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synpunkt, förslaget helhet homosexuella starkare ställningger som par en
vad de har i dag.än
En lag med denna konstruktion utesluter emellertid möjligheten för två

kön ingå partnerskap med varandra. Vimotsatt attpersoner av menar
emellertid det finns sakliga och godtagbara skäl för denna begränsning.att
Under förutsättning villkoren för ingå partnerskap i övrigt i principatt att

villkoren för ingå äktenskap harmotsvarar könatt motsattpersoner av
möjlighet uppnå effekter könatt samma som personer av samma genom

ingå äktenskap med varandra. Som vi har utvecklat iatt avsnitt 6.1.6,
"Andra behov lagstiftning", det inte lämpligt tillskapagruppers av attvore

för kön vad beträffar rättsverkningarnaett system motsattpersoner av som
företer likheter med äktenskapet. Vi således destora attanser personer

utestängda frånär möjligheten ingå partnerskap inte med fog kanattsom
hävda de diskriminerade.äratt

Om till skydd förrätten privatlivet stadgas i artikel 17 i FN:kon-
ventionen medborgerliga och politiska rättigheter och i artikel 8 iom
Europeiska konventionen mänskliga rättigheter. Denna mycketrätt ärom
allmän och i den ingår skydd kränkningar olika slag riktar sigmot av som

den personliga integriteten. l till skydd för privatliveträtten ingårmot
bl.a. allmän lämnas ifredrätt det gäller den verkligtnär privataatten
sfären. dennaI sfär ingår bl.a. sexuella relationer.

En partnerskapslag inte uppställer några villkor sexuell relationsom om
mellan skulle knappast kränka skyddet för privatlivet. En sådanpartnema
lag skulle stå i överensstämmelse med intentionerna bakom dettasnarare
skydd den möjlighet sådan lag skulle enskilda utveckla sittattgenom en ge
privatliv i enlighet med sina önskemål.egna

Såväl i den Europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga
rättigheterna och de grundläggande frihetema i konventionFN:s finnssom
särskilda bestämmelser till skydd för familjelivet, artikel 8rättom
respektive artikel 17. Liksom i fråga förtill skydd privatliveträttenom

också till skydd för familjelivet till skydd in-rätten rätt motger en
gripanden från myndigheternas sida, alltså lämnas i fred ochrätt att atten
utveckla familjelivet i enlighet med familjemedlemmamas önskemål.egna
Bestämmelserna innefattar också skyldighet för vidta positivastaten atten
åtgärder till skydd för familjelivet.

Rätten ingå äktenskap och bilda familj kan ingå i den allmännasägasatt
till respekt för privat-rätten och familjeliv. Den behandlas dock som en

särskild i de internationella instrumenten.rätt Artikel 23 i FN:s konvention
medborgerliga och politiska rättigheter uttrycker således förrättom en

giftasvuxna och kvinnor ingå äktenskap och familj.män bilda I artikelatt
12 i Europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättig-
heterna och de grundläggande frihetema föreskrivs förrätt mänen vuxna
och kvinnor ingå äktenskap och bilda familj i enlighet med de inhemskaatt
lagar reglerar denna rättighet. I bilda familj får ingårätten attsom anses

skaffa barn.rätt atten
Varken denna eller till skydd för privat-rätt och familjelivrätten är

emellertid absolut. rättigheterDessa kan inskränkas det finns andraom
intressen Exempelvisväger nämnda stadganden intetyngre.som anses
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hinder barn omhändertas för samhällsvårdutgöra eller föräldrarmot att att
fråntas vårdnaden sina barn eller deras med barnenumgängesrättom
inskränks tillräckligt starka skäl talar för sådan åtgärd. Iom en samman-

bör ocksåhanget FN:s konvention barnets rättigheter,nämnas om som
Ävenfastslår principen barnets bästa i samband med adoption. i FN:som

deklaration rättsliga och frågorsociala vid adoption och fosterhems-om
betonarplacering i artikel barnets5 bästa skall vägledandeattman vara

vid såväl adoption fosterhemsplacering.som
Vid tolkning till skydd för familjelivet och bildarätten rätten atten av

finnsfamilj anledning fundera definitionvilken begreppetöveratt av
"familj " bestämmelserna bygger på. Som familj måste i första handsom
räknas gifta makar och deras minderåriga bam. det skyddMen i vartsom

Ävenfall Europeiskaden konventionen inte begränsat till dessa fall.ärger
relationerna mellan barn och föräldrar inte gifta med varandra ochärsom
mellan och kvinna lever ihop i fast förhållande äktenskapett utanman som
åtnjuter konventionens skydd och detsamma gäller förhållandet mellan
adoptivföräldrar och adoptivbarn. I fall faktiskt samboende kan ocksåav
ålderstigna föräldrar eller bam inbegripas i familjebegreppet ochvuxna

relationen mellan små barn och deras farföräldrar och morföräldraräven
kan åtnjuta visst skydd.

Vi har inte kunna finna något förstöd i dessa konventioner medatt man
familj familjebildningar består tvåävenavsett som av vuxna personer av

kön. Såvitt vi känner till har inte något övervakningsorgan för kon-samma
efterlevandeventionernas gjort några uttalanden tyder begreppetattsom

familj skulle omfatta sådana familjebildningar. Europeiska komrnis-även
försionen mänskliga rättigheter uttalade i avgörande 15666/89ett att

såvitt gäller föräldraskaprättsligt kan homosexuellt inte jämställasett par
med och kvinna lever tillsammans. Vi det därförmanen en som anser
troligt i konventionerna åsyftatsannolikt inte andra heterosexu-änatt man
ella familjebildningar det gäller skyddet för familjen.när

Om tolkar begreppet familj så det inte innefattar homosexuellaattman
familjebildningar skulle partnerskapslag inte alls beröra dessa stad-en
ganden.

Med vidare tolkning begreppet familj så omfattardet ävenatten av
familjer,homosexuella innebär partnerskapslag typiskt setten en

förbättring villkoren för homosexuella familjebildningar. Om iav enman
partnerskapslag undantar sådana bestämmelser upphov tillsom ger

rättsligt föräldraskap riskerar inte heller sådan laggemensamt attman en
kommer i konflikt med de internationella instrument reglerar frågansom

barns rättigheter.om
harDet ibland gjorts gällande det diskriminerande ochäratt en

kränkning bilda familj tvåinte tillåtarätten att attav personer av samma
kön uppnå rättsligt föräldraskap. Här skall erinrasatt gemensamt attom

behandling diskriminerande endast den innebär likaatten anses som om
fall behandlas olika och endast denna särbehandling inte harom en
objektiv och godtagbar grund.

Med hänvisning till det närrmda avgörandet från Europeiskaovan
kommissionen för mänskliga rättigheter 15666/89 kan ochpar av samma
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Ävenkön inte likställas i dessa sammanhang. skullemotsatt om man
komma till ståndpunkt finns det goda skäl hävda skillnadmotsatt att att en
i behandling mellan och kön det gäller adoption,närmotsattpar av samma
konstlad befruktning och vårdnad har objektiv och godtagbargemensam en
grund, nämligen hänsynen till barnen.

Oavsett vilken bedömning i dessa frågor vi dockkan konstateragörman
lag partnerskap undantar bestämmelser upphov tillatt en om som som ger

föräldraskaprättsligt varken immebär någon utvidgning ellergemensamt
inskränkning i förhållande till vad gäller i dag.som

Vår slutsats således partnerskapslag undantar bestämmel-är att en som
upphov till föräldraskap förrättligt integemensamt partnerser som ger

diskriminerande eller stå i konflikt för familjelivetkan skyddet elleranses
bilda familj.rätten att

13 Slutsatser

fleraSlutsatsema våra överväganden således det finns starkaär attav
talar för partnerskapslag för homosexuella och deattargument som en par
talar sådan lag har ingen eller jämförelsevis litenargument motsom en

bärkraft. har inte kunnat sådan lag, med den utformning viVi attse en
i konflikt några grundläggande rättsprinciperföreslår, skulle komma med

vibehandlade folkrättsliga instrument. Tvärtomeller attmenar enovan
principer allas likhetsådan lag innebär närmande till deett omsnarare

föroch förbud diskriminering vi har redogjortinför lagen mot ovan.som
införs partnerskap innebärVi föreslår följaktligen det lagatt en om som

skall kunna ingå partnerskap med varandra.två könatt personer av samma
rättsverkningarinnebörd föreslås bli i principPartnerskapets att samma

bestämmel-följa partnerskap äktenskap ochskall ettett sammaav som av
Från denna grundprincipgälla för för makar.skall partner somser

undantag. det viktigaste bestämmelserföreslår vi vissa Dessa, ärvarav
föräldraskap, kommerupphov till rättsligt attgemensamtsom ger

partnerskapetfrån undantag vibehandlas nedan. Bortsett dessa attanser
tillmöjligt i förhållandeskall särregleras i så liten utsträckning som

äktenskapet.

Lagstiftningstekniken14

äktenskapets rättsverk-Om vill partnerskapet skall flertaletatt avman ges
gå.ningar finns det lagtekniskt i huvudsak vägartre att

uppräkningsteknik valts imöjlighet använda sig denEn är att somav
ändringarlagen 1987:813 homosexuella sarnbor. En göraär attannanom

användai respektive författning eller författningsrum. Slutligen kan man
sig den metod kommit till användning i de danska och norska part-av som

och undantagsbestämmel-nerskapslagarna, dvs. teknik med huvudregelen
ser.

lagstiftningsteknik, från be-finns i homosexlagen,Den som emanerar
tänkandet "Homosexuella och samhället" SOU 1984:63 lOO f. Mans.

frånutgick två alternativ; där det särskilt vilka lagar skulleett angavs som



Överväganden.SOU 1993:98 97. .

tillämpas på homosexuella samlevnadsförhållanden och där slogett man
fast all lagstiftning innehåller begreppetatt "äktenskapsliknande för-som
hållanden" eller liknande tillämpas vid homosexuell samlevnad. Man farm

det förra alternativet föredra. Utredningenatt skriver: "Altemativetattvar
skapar fullständig klarhet i vilka lagregler skall gälla vid homosexuellsom
samlevnad och innebär lagteknisk enkel metod undvika rättsligaen att
konsekvenser med hänsyn till den grundläggande skillnaden mellansom,
hetero- och homosexuell samlevnad, kan framstå orimliga. Altemati-som

kan visserligen påstås innebära onödigt utpekandevet homosexuellaett av
särskild människor. Ett sådant påstående kan vid förstasom en grupp en

anblick riktigtsägas får i sammanhanget inte glömma bortvara men man
detta i så fall konsekvensär den grundläggandeatt skillnaden mellanen av

homo- och heterosexuell samlevnad och det, från homosexuellasävenatt
sida, måste intresse olika lagregler så klar och entydigattvara av ges en
innebörd möjligt."som

Departementschefen delade den uppfattning betänkandet uttrycksom gav
för föreslogoch alltså särskild lag homosexuella sambor där deen om
tillämpliga reglerna räknades Han menade prop. 1986/87: 124 44upp. s.

för sådan lösning talade bl.a. de fårberörda samlad bildatt atten en av
vilka regler gäller för deras förhållande. Vidare menade han prop.som

48 lagens tillämpningsområde med den valda lagstiftningsteknikenatts.
vid behov kunde utvidgas ytterligare lagrum fogas tillattgenom upp-
räkningen.

Det naturligtvis fördelär svårigheterstörre direkt iatt partner utanen
kortfattad lagtext kan läsa sig till vad gäller för honom eller henne.som
Emellertid saknar makar och sambor den möjligheten det, såvittutan att
vi har erfarit, framstår problem. Med tanke det antalett stortsom
författningar eller författningsrum med denna teknik måstesom man
hänvisa till medför tekniken också det blir svårt upprätthålla kravatt att ett
på tydlighet och överskådlighet. Denna teknik innebär vidare risk fören

glöms bort vid lagstiftningsarbete. Viatt partner annat menar samman-
fattningsvis det finns fördelar med denna lagstiftningsteknikatt attmen
nackdelarna, särskilt med hänsyn till den mängd bestämmelser vårtsom
förslag omfattar, överväger.

Den andra tekniken innebär ändringar i respektivegörattsom man
författningsrum kanske prinicpiellt föredra.är Den skulle medförasett att

i varje aktuellt lagrum kan bestämmelse gäller föratt man se om en
äktenskap och partnerskap eller endast för ettdera. Det kan mindreanses
lämpligt det inte författningsrum framgår för eller vilka detatt ettav vem
gäller måste till lag hänvisar till lagrummet.utan att man en arman som
Detta emellertid inget okänt fenomenär i svensk lagstiftning. Den mängd
författningsrum vårt förslag omfattar denna teknik igör ävenattsom
praktiken ogenomförbar.är

Även den tredje lagstiftningstekniken, huvudregel-undantag, hartypen
både för- och nackdelar. fördel uppbyggd enligtEn lagär äratt en som
denna modell överskådlig och kan anknyta till befintlig familjerätts-är man
lig praxis. Med huvudregelsteknik eliminerar risken för atten man
bestämmelser skall gälla för lagstiftnings-glöms bort vidpartnersom
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förbiseenden.effekter För-för andradockTeknikenarbete. öppnar av
tillämpliga påkan bligälla förinte avseddafattningar, är partner,attsom

Huvudregelstekni-undantag.glömmerlagstiftaren göradenna attgrupp om
inse homosexuellemellertid lagstiftarentvingar sättken attannat attett
övervägande varjetill ifråganrealitet ochsamlevnad är att ta uppen

positivakan detta haopinionsbildande synpunktenskilt ärende. Ur
medförbiseenden minskarrisken förockså förmodakaneffekter. Man att

lagförarbeten.ifrågan belysassig vidde flesta hartiden, när attvant se
då betonashuvudregelsteknikför ärytterligare talarVad att merensom

heterosexuella förhål-ochhomosexuellamellanskillnadernalikheterna än
partnerskapslag harsvenskvärde iocksåfinnslanden. Det attett en

motsvarigheter.nordiskauppbyggnad desssomsamma
lagstiftningsmodellen föredrasistnämnda ärdenVi har bedömt attatt

enligt denna.partnerskapslag Dettaförslag tillutforma vårtvaltoch har att
inteoch innebärövervägandenlagtekniskasåledes påberor rent som-

få ingåhomosexuellalåtadetanförtsibland har är sättett attatt par-
äktenskap.

innbördPartnerskapets6.2

ingå partnerskapfåvillkor förAllmänna6.2.1 att

förprincippartnerskapet iskallvår uppfattningEnligt avsettvara
för tvåståFormellt skall dethomosexuella öppet sammapersoner avpar.

samlivsexuelltsexuell läggning,krav påinte någraVi uppställerkön.
kravSådanaingå partnerskap.dem villsamlevnad förfaktiskeller som

förhållande tillisärregleringicke önskvärdinnebäraskulle dels en
olikasäkerhet stridamed alläktenskap, delsfå ingåvillkoren för motatt

sjävfalletskulleoch integritet. Deenskildas privatlivskydd förtillregler
förkravendessa delarkontrollera. Imycket svåraockså motsvararattvara

för ingå äktenskap.kraveningå partnerskap attatt
i 2äktenskapshindrenpartnerskapshinderuppställerVi motsvararsom

äktenskapbeståendesläktskap,underårighet,äktenskapsbalken; närakap.
partnerskap.bestående Dessai äktenskapsbalken,efter följdändringoch,

medicinskaellersocialasamlevnadmotiverasäktenskapshinder att avav en
önskvärd.inteskäl är

tillståndäktenskapinte ingåår får såledesunder 18Den är utan avsom
ochsällsyntaäktenskapingåDispensansökningar för ärlänsstyrelsen. att

kommerellerhargrunduteslutandebeviljas snartnästan att parternaav
ocksåoch bruk harsedertill utländskaHänsynenbam tillsammans.att

dispensmöjlighetentroligtbakgrunddennadispensskäl. Mot ärvarit att
Vårpartnerskap.för strävanutnyttjasundantagsfall kan kommaiendast att

skall sårreglerasmöjligtså liten utsträckningpartnerskapet iefter att som
sin helhet.överförs iåldersregelndock bästtillgodoses om

Äktenskap imed varandrasläkt rättdemingås mellan ärfår inte som
ingåfår inteHalvsyskonhelsyskon.ellernedstigande ledoch ärupp-
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äktenskap med varandra tillstånd regeringen eller myndighetutan av som
regeringen bestämmer.

Bakom släktskapshindren äktenskap ligger kanske främst risken förmot
nedärvning sjukdomar och defekter. Detta visar sig baraav attgenom
biologiskt släktskap räknas. Ett adoptivbarn får alltså gifta sig med
adoptanten eller med adoptantens biologiska barn. Synpunkter etiskav

sig emellertidgör också gällande. Farniljelagssakkunniganatur uttalade
SOU 1972:41 138 dessa grunda sig eller mindreatts. synes en mer
uttalad motvilja hos människan sexuella förbindelser med den honmot som
vuxit med och sexuella relationer inom familj kan kompliceraattupp en
familjerelationema. Dispensmöjligheten för halvsyskon främst avseddär

användas intenär haft någon farniljegemenskap och kanskeatt parterna
inte känt till varandras existens förrän i ålder.vuxen

Man kan bortse från den genetiska risken det gäller homosexuellanär
relationer. De etiska Synpunkterna gäller dock för homosexuella för-
hållanden i lika hög grad för heterosexuella. Vi därför intesom attanser

finnsdet något skäl konstruera släktskapshindret föratt sättannat
partnerskapet för äktenskapet.än

Den gift får inte ingåär äktenskap. äktenskapshinderDettanyttsom
korresponderar med straffbestämmelsen tvegifte i kap.7 l § BrB.om
Enligt vårt förslag får gifta eller inte ingå äktenskap ellerpartner part-
nerskap upplösa det tidigare äktenskapet eller partnerskapet.utan att

6.2.2 Ett anknytningsvillkor

För ingående partnerskap bör dock tillkomma ytterligare villkor,ett ettav
anknytningsvillkor.

Den danska loven registreret partnerskab innehåller kravett attom
minst har danskt medborgarskap och hemvist i Danmark.parternaen av
Skälet har vill undvika utländska ingårangetts att att rentvara man par
registrerat partnerskap i Danmark registreringen får någonutan att
betydelse i deras hemland.

I den norska loven registrert partnerskap finns motsvarandeom an-
knytningsvillkor; minst skall ha norskt medborgarskap ochpartnemaen av
hemvist i Norge. I propositionen föregick lagen uttalar det ärattsom man
"icke behov for utenlandske borgere szerlig tilknytning til Norgeat uten
skal kunne registrere homoñlt partnerskap her i landet,et ettersom en
registrering inntil videre ikke vil rettsvirkning der bosatt,paretnoen er

frabortsett i Danmark" Ot.prp.nr.32 1992-93 30.s.
I det nederländska förslaget till lag samlevnadregistreringen om av

uppställs också anknytningsvillkor. betydligt vidareDetta dock deänärett
danska och norska villkoren. föreslås ståMöjlighet till registrering öppen
för har hemvist i under förutsättning deNederländerna attpersoner som

imedborgare i Nederländerna eller i någon medlemär ärstat somarman
haft hemvist iEG. För andra medborgare uppställs krav de haratt

Nederländerna skäl förunder år omedelbart före registreringen. Somett
uppställa undvikaanknytningsvillkor har villatt ett angett attman man

"registration tourism". Vi har erfarit skullehar funnit detatt attman
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diskrimineringsförbud finns inom EG-rättenstrida dekunna attmot som
i Nederländerna med medborgare i andra EG-jämställa medborgareinte

stater.
närvarande inte förväntasingånget i Sverige kan förpartnerskapEtt

ochutanför Sverige, Danmark Norge. Ettnågra rättsverkningar an-
nödvändigt ochdetta inte någotknytningsvillkor ärär trots mansom om

många och bygga påpåvill ha sådant kan det konstrueras sättändå ett
riktasfaktisk formell. Villkoret kananknytning, ellerolika former motav

kräver vissbåda. utformas såeller Det kan attparterna mot manaven
anknytning för dem.fastanknytning för båda och dessutom en aven mer

Danmark och Norgebedömningen har gjort iDen att manmansom -
åstadkomma partnerskapmöjligt bör undvikai den mån det är att som-

giltighet också i Sverige.hemland har sinfår betydelse iinte partnernas
anknytningsvillkor Sverigeanledning uppställa ärYtterligare attatt etten

"partnerskapspa-bli betraktatandra länder skulle kunna ettsomannars av
anknytningsvillkor i dendet därför lämpligt ha ävenradis". Vi att ettanser

inte har sintypisktVillkoret bör skilja desvenska lagen. settut par som
framtid i Sverige.

onödigtvissåanknytningsvillkor bör inte snävtEtt att manvara
ingå partnerskap här.så önskarmöjligheterna förbegränsar attpar som

där deneller lever i Sverigehomosexuellt vill levaEtt enemenpar, som
vilja ingåha goda skäluppfylla anknytningsvillkor, kaninte attettanses

därför det inteVidrar på tiden. ärpartnerskap det attutan att ut anser
bådaanknytningsvillkornödvändigt rikta panema.motatt

medborgarskap.utgå från svensktanknyningsvillkor börVi att ettanser
anknytningsvillkoret imedhuvudsakliga avsikten ärEftersom den att

till hartillämpningmån partnerskapslagensmöjligaste begränsa sompar
intemedborgarskapsvensktbo i Sverigeför avsikt är ensamtettatt

sig ingetMedborgarskapet ianknytningsfaktum. sägertillräckligt som
påtänker slå sig Kravetfaktiskt finns eller han ner.varom var personen

faktisk anknytningpådärför kombineras med kravmedborgarskap bör ett
form hemvist.till Sverige i av

bygger uteslutandeoch norska lagarnaAnknytningsvillkoreni de danska
bestående tvåallakombination. Därmeddenna utestängs par av

visst missnöje meddet finnasmedborgare. Danmark lärutländska I ett
ochlänge i Danmarkutlänningar, har bottfinns naturligtvisdetta. Det som

eller vill bli danskadit de kanmycket fast anknytninghar utan attensom
Även framfördes kritikremissomgången ivid Norgemedborgare. mot att

onödigtanknytningsvillkoret strängt.var
bör skapavidenna kritikDelvis bakgrund attmot mananserav

medborgarskapetbara tillförmöjligheter även rentom man ser --
under förutsättningpartnerskap i Sverigeingåutländska attatt en avpar

anknytninganknytning hit. Dennakvalificerad faktiskhar vissparterna en
tvåårsperiodenunder denbosättning härvi konstruerathar senastesom

prövningstillfället.här vidkombinerad med hemvist
partnerskapsvensktutgå frånbakgrund vi kanVi har, att ettattmot av

motsvarande lagstiftning,har övervägterkännas i länderkommer att som
medborgar-anknytningsvillkoretjämställa svensktutformningenvidatt av
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skap och hemvist i Sverige med medborgarskap och hemvist i statannan
lagstiftningmed partnerskap. En sådan utformning skulle emellertidom

kunna få till följd med hemvist i Norge eller Danmarkatt en person men
på grund anknytningsvillkoreni de norska och danska lagarna intesom av

får ingå partnerskap i sitt bosättningsland, skulle kunna ingå partnerskap
här. sådanEn ordning knappast lämplig. Vi dock det finnsattvore menar
anledning överläggningar med de länder har lagstiftningatt ta upp som om
partnerskap för eventuellöverväga utvidgningatt en gemensam av
anknytningsvillkoren.

Frågan anknytningsvillkor utformat enligt vårt förslag skulleettom
strida EG:s och EES-avtalets principer fri rörlighet intemot ärom
uttryckligen reglerad i de aktuella rättsaktema och har såvitt vi känner till
inte Rättsläget således oklartprövats. är denna punkt.

syftarEG till omfattande och varaktig ekonomisk integration mellanen
medlemsländerna. Den huvudsakliga uppgiften enligt Romfördraget,är

de grundläggande fördragen ochär del den primära EG-ettsom av en av
och vidmakthållarätten, upprätta marknad främjaatt samten gemensam

ekonomisk utveckling i medlemsstaterna och närmareen gynnsam
förbindelser mellan medlemsländerna. deEtt medel skall användasav som
för uppnå detta mellan medlemsstaterna avskaffaär hindren friatt att mot
rörlighet för Av denna anledning finns i artkel 7 i Romfördragetpersoner.

grundläggande princip, den s.k. icke-diskrimineringsprincipen.en
Principen innebär all särbehandling, i fall negativ särbehandling,att vart
på grund nationalitet och inte sakligt grundad förbjuden inomär ärav som
fördragets område. Diskriminering kan bestå liknandei situationeratt

olikabehandlas eller olika situationer behandlas på sätt.att samma
Diskriminering kan eller dold. Regler så formuleradeöppen ärvara som

de leder till mindre behandling den medborgareäratt en gynnsam av som
i eller härrör från land diskriminerande. Doldär öppetett annat
diskriminering det till likabehandlande åtgärder ändåär när isynes
praktiken får diskriminerande verkningar. En regel ställert.ex.som
särskilda krav på kunskaper i landets språk eller bosättning där kan
innebära dold diskriminering.

Romfördraget kompletteras olika bl.a. förordningrättsakter EEGav
1612/68. Förordningen fastslår icke-diskriminerings- eller lika-attnr

behandlingsprincipen gäller bl.a. sociala, skattemässiga och fackliga
förmåner.

Uttrycket sociala förmåner har fåkommit mycket vidsträcktatt en
innebörd. Det omfattar alla sociala förmåner till nationellautgessom
arbetstagare på grund deras arbetstagare eller därförenbartstatusav som

de bosatta inom medlemsstatens territorium.äratt
Med anledning Sverige undertecknat det så kallade EES-avtaletattav

mellan EG och medlemsstaterEFTA:s riksdagen under hösten 1992antog
lagen 1992: 1317 europeiskt ekonomiskt samarbetsområdet EES,ettom
den s.k. EES-lagen, jämte lagstiftning. lagstiftning harDenna ännuannan
inte i kraft.trätt

Enligt artikel l i EES-avtalet dess syfte främja fortgående ochär ettatt
balanserat stärkande handeln och de ekonomiska förbindelsema mellanav
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de avtalsslutande länderna på lika konkurrensvillkor och med respekt för
regler, i avsikt skapa homogent Europeiskt ekonomisktatt ettsamma

samarbetsornråde.
Genom EES-lagstiftningen i enlighet med bestämmelserna i EES-görs,

avtalet, del EG-rätten författning.till svensk Detta gäller bl.a.storen av
diskrimineringsförbudet i Romfördragetartikel 7 i vilken motsvaras av
artikel 4 i EES-avtalet och principen fria rörlighet inklusiveom personers

berörda bestämmelser i förordning EEG 1612/68.ovan nr
kan, bakgrund tolkning EG-domstolenDet den extensivamot av som

gjort social förmån, ingå partnerskaphar begreppet rättenatt attav anses
skulle kunna social förmån. Vi har dock svårt detatt attses som se an-en

friaknytningsvillkor vi föreslår skulle inverka menligtsom personers
Ävenrörlighet. så skulle finns det enligt vår uppfattning ändåom vara

sakliga skäl för medborgare vårtden särbehandling svenskaav som
anknytningsvillkor innebär. särbehandling inte måsteDessa skäl gör att en
betraktas diskriminerande.som

Avslutningsvis vill vi påpeka anknytningsvillkor, hur detsträngtatt ett
i praktiken aldrig i Sverige ingångetkanän är, part-garantera att ett

förnerskap i det enskilda fallet få några rättsverkningarkommer att
partnerna.

Hindersprövning6.2.3

likhet med vad gäller för äktenskap bör hindersprövning ske innanI som
eventuellapartnerskap ingås. Hindersprövning för partnerskap och

enligt regleröverklaganden beslut i samband därmed bör skeav samma
gäller för ingå partnerskaphindersprövning för äktenskap. Rätten attsom

dock alltidbör enligt svensk lag.prövas
Huvudregeln i hinders-den svenska internationella privaträtten är att

förprövning äktenskap sker enligt lagen i det land där och ärvar en
medborgare. har naturligt lagen i det land till vilket deDet ansetts att

ha får bestämmande.blivande makarna anknytningstörstantas vara
också varit i möjligaste mån undvika uppkomsten s.k.Avsikten har att av

dvs. äktenskap giltiga i land inte ihaltande äktenskap, är ett ettsom men
möjlighet åberopavill ingå äktenskap har emellertidDen attannat. som

hemvistidär Eftersom vi,han haft i två år.sitt hemvistland, närlagen i om
haltandepartnerskapslag, förekomstenvi föreslår part-att avanseren

finns knappastnågon avgörande betydelse detnerskap inte skall tillmätas
partnerskap enligt utländsk laghinderspröva föranledning att ett

har eller kommeravsnitt 8.4.1. de länderjfr SOU 1987:18 I attsom
partnerskap föregåttspartnerskapslagstiftning kommerinföra ett avsomen

säkerhet erkännas.hindersprövning enligt svensk lag med största atten
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6.2.4 Ingående partnerskapav

förfarandetFörfarandet vid partnerskapsregistrering föreslås vidmotsvara
borgerlig vigsel.

samtycke till,har tillträtt 1962 års FN-konvention angåendeSverige
skallregistrering äktenskap. Enligt konventionenminimiålder för samt av

ingånget båda kontrahenternasäktenskap inte i laga ordning utanett anses
föreskriver detta samtyckefri vilja avgivna samtycke. Konventionen attav

föruppställer också minirniålderi vittnens ochskall närvaro enavges
inte direkt tillämplig påäktenskap. Konventionen kaningående ansesav

förslag uppfyller hur helst kon-partnerskapsregistrering. Värt som
ventionens krav i dessa avseenden.

internationella rättsför-1904:26 vissaEnligt kap. 4 § lagen 1l s. om
IÄL, skall vigsel införäktenskap förmynderskap,hällanden rörande och

förMotsvarande bör gällamyndighet alltid ske enligt svensk lag.svensk
partnerskapsregistrering.

inom vissalag har regeringenEnligt kap. 5 och 6 §§l ramarsamma
vigsel utomlands enligtbemyndiganden förrättautfärdatillagts rätt attatt

vigsel i Sverige enligt utländsk lag.och förrättasvensk lag
bemyndigandenregeringen utfärdatstöd denna harMed rätt somav

med vissakonsulära tjänster ellerdiplomatiska ellerinnebär med vissaatt
enligt svensk lagföljer förrätta vigselprästerliga befattningar rätt utom-att

detexempelvisfall bemyndigandena begränsade sättetlands. I vissa är
vidareRegeringen hargäller svenska medborgare.vigselrätten endastatt

diplomatiska ellermed vissainnebärutfärdat bemyndiganden attsom
förrätta vigselföljereller befattningarkonsulära tjänster präst rätt attsom

Även i flera fall be-bemyndigandenautländsk lag. härhär enligt är
ellermedborgarskapblivande makarnasmed avseende degränsade

hemvist.
många länderhomosexuell samlevnad i ärframförtsharDet att

olämpligtstraffbar varför det skullei vissa falloacceptabel och attvara
utomlands.partnerskapsregistreringtillåta svensk

bemyndiganden vadfrågahittills har gällt iden praxisMed omsom
registreringsbe-utfärdakomma i frågavigslar torde det dock integäller att

partnerskap.lagstiftning inte erkännermyndiganden i stater vars
ochbestämmelserna i kap. 5också 1denna bakgrund viMot attanser

IÄL partnerskapsregistrering.tillämpning vidbör få motsvarande6 §§
IÄL utomlands ingångetförstadgas villkorenkap. 7 och 8 §§I l att ett

uppställafunnit skälinteerkännas i Sverige. Vi haräktenskap skall att
utomlands ingångetkriterier för erkännandenågra andra part-ettav

nerskap.

Partnerskapsskillnad6.2.5

partnerskapsskill-gälla föri princip reglerEnligt vårt förslag skall samma
blir bl.a.dettaäktenskapsskillnad. Konsekvensernanad för attavsom

varaktigt bor tillsammansingen demde ochär överenspartnema, avom
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med och har vårdnaden barn under 16 år eller de redan levtom om
åtskilda i två år, kan pannerskapsskillnad omedelbart efter ansökan.
Detsamma gäller partnerskapet har ingåtts i strid vissaom mot part-
nerskapshinder. I andra fall skall partnerskapsskillnaden föregås av
betänketid.

Anledningen till det i vissa fall krävs betänketid innan makaratt kan
äktenskapsskillnad samhället villär förhastademotverka skilsmässor.att
En upplösning familj innebär alltid påfrestningarnästan främstav en av
ekonomisk känslomässigäven för de berörda Särskiltmen art personerna.
hänsynen till barnen detgör angelägetär med stabila familjebildningar.att

skulleDet kunna hävdas samhället inte har lika starkt intresseatt ett av
familjebildningar med partnerskapatt har stabilitetett som ram samma

familjebildningar inom för äktenskap. Emellertid innebärsom ramen ett
uppbrott från förhållande där könett är typisktpanama settav samma

ekonomiska och känslomässiga påfrestningar uppbrott frånsamma ettsom
förhållande består och kvinna.ett Det förekommersom av en man en

också barn lever i homosexuella familjebildningar.att En partnerskaps-
skillnad skulle typiskt för dessa barn väl så påfrestandesett vara som en
äktenskapsskillnad. Mot denna bakgrund vi reglernaävenattanser om
betänketid vid äktenskapsskillnad skall tillämpliga vidgöras partnerskaps-
skillnad.

Huvudregeln regler skall gälla för partnerskapsmälatt församma som
äktenskapsmål bör gälla i internationelltäven privaträttsliga sammanhang.
Eftersom det fä länderännu är har lagstiftning partnerskap detärsom om
emellertid nödvändigt undantag förgöra bestämmelserna i förordningenatt
1931:429 vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap,om

NÄF.adoption och förmynderskap,
När det gäller svensk domstols behörighet handlägga målatt ett om

äktenskapsskillnad med internationell anknytning stadgas i 3 kap. 2 och
IÄL3 §§ äktenskapsmål fåratt svensk domstol under vissaupptas av

förutsättningar. Dessa förutsättningar relateradeär till anknytningparternas
till Sverige vid den tidpunkt talannär väcks vid domstol.

l de fall makarna medborgareär i Danmark, Finland, Island, Norge
NÄFeller Sverige emellertidär tillämplig. Denna förordning grundar sig

på 1931 års nordiska familjerättskonvention. I dessa fall huvudregelnär
yrkande äktenskapsskillnadatt ett mellan medborgare i fördragsslutan-om

de får endast domstolstat i denupptas där makarna har hemvistav stat
eller haft NÄFhemvistsenast 7 §. Bestämmelsengemensamt i innebär

det forum där anvisasatt exklusivt,är dvs. det finns enligtsom denna
bestämmelse bara domstol fårstats visst målen uppta ettsom om
äktenskapsskillnad. Bestämmelsen ocksåär tvingande vilket innebär att
svensk domstol skall avvisa yrkande äktenskapsskillnadett detom om
enligt nämnda regel skall i något de övriga nordiska länderna.upptas av

De internationellt privaträttsliga regler utpekar behörig domstol isom
mål äktenskapsskillnad kan således medföra svensk domstolom inte äratt
behörig ansökan äktenskapsskillnadatt uppta mellan två makar.en om
Detta innebär inga särskilda svårigheter eftersom makarna i sådant fall kan

till stånd äktenskapsskillnad i land de har anknytningen ett annat som
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till.
För partnerskapet situationenär Förutom Sverige kan endasten annan.

Danmark och Norge för närvarande förväntas stå till tjänst med part-
nerskapsskillnader. För kunna partnerskap har ingåttsatt garantera att som
i Sverige också kan upplösas det nödvändigtär svensk domstolatt ge
behörighet ansökan partnerskapsskillnadatt påuppta även denen om
grunden partnerskapet har ingåtts här.att

6.2.6 Partnerskapets rättsverkningar

Vär utgångspunkt vad gällerär för äktenskap och makar skallatt gällasom
föräven partnerskap och Vi har emellertid funnit anledningpartner. att
vissa undantaggöra från denna grundprincip. Bortsett från dessa undantag

skall de regler gäller för makar och äktenskap tillämpassom motsvaran-
de försätt och partnerskap.partner

Vi de allra flesta bestämmelser gäller för äktenskapetatt äranser som
okontroversiella i den meningen det självklartär de skall omfattasatt att

vårt förslag. Exempel härpâ giftorättssystemet,är makesav arvsrätt,
makars underhâllsskyldighet, bestämmelser efterlevandeskydd,om
skatterättsliga och socialrättsliga bestämmelser, jävsbestämmelser samt
olika bestämmelser i associationsrättslig lagstiftning.

I bilaga finns5 förteckning författningaröver innehåller be-en som
stämmelser med anknytning till äktenskap. Vi har varken detansett
meningsfullt eller möjligt samtliga dessa författningaratt presentera

I bilaganärmare. 6 finns redogörelse förnärmare vissa rättsomrâdenen
där äktenskapet har betydelse. I slutet varje avsnitt finns kortav en
kommentar i vilka fall bestämmelse eller be-som anger en en grupp
stämmelser avsedda omfattasär partnerskapet.att av

6.2.7 Bestämmelser undantassom

Vid vär inventering äktenskapets rättsverkningar har funnitav tre typer
bestämmelser vi bör undantas i partnerskapslag;av som anser en

bestämmelser upphov till föräldraskap, bestämmelsergemensamtsom ger
uppenbarligen sikte det förhållandet äktenskap bestårtarsom att ett av

och kvinna vissa internationellt privaträttsliga bestämmel-samten man en
ser.

6.2.8 Bestämmelser föräldraskapgemensamtom

Undersökningar visar homosexuella har lika längtan efter barnatt storen
Ävenheterosexuella. bland heterosexuella förekommer ofrivilligsom

barnlöshet i inte ringa omfattning. Det angeläget hjälpa ofrivilligtattanses
barnlösa möjliggöra exempelvis adoption och olikaattpersoner genom
former konstlad befruktning. viktigEn utgångspunkt dock det inteärav att
finns någon svensk rättordning godkänd idé "rätt till bam".av om en

En grundläggande förutsättning för skall kunna få adopteraatt en person
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fördel för Insemination får utföras endast detdetta till barnet.är äratt om
under godadet blivande barnet kommerkan växaattantas att upp

denna anledningSåväl adoption inseminationförhållanden. är avsom
för så långt möjligt tillgodoseomfattande reglerkringgärdat att somav

skall tillgång till dessaFrågan homosexuelladessa krav. även par gesom
formerfråga likställa olikasåledes inteförfaranden kan attsom en omses

andra hänsynVid avgörande kan ingafamiljebildningar. detta äntasav
Även bedömningen tvåför vidvad bäst barnen.är personer avomsom

förtill vårdnadshavareskall kunna förordnaskön ettgemensamtsamma
befruktning skall hänsynen tillkonstladeller få tillgång tillbam annan

vägledande.barnets bästa vara
homosexuella skulleingenting tyder på sämrefinnsDet att varasom

forskningfinns också omfattandeheterosexuella. Detföräldrar än somsom
familjebildningar intei homosexuellabarntyder växeratt uppsom

familjebildningar.i heterosexuellafrån barnskiljer sig växer uppsom
har gjort gällandekritik. Kritikernaforskning har dock vissDenna mött

undersökts inteoch barn har ärurvalet de föräldrarbl.a. att somav
forskningensinvändningarocksårepresentativt. Det har motrests

följt underhar har barnengrunden intetillförlitlighet den att enman
i livetkanske visar sigvarför störningarlång tidtillräckligt senaresom

parrelationerframgår "Homosexuellaforskningen. Somredovisas iinte av
betänkande, hardel vårthomosexuella föräldrar", Bochoch bam av

området.forskare påtillbakavisats olikakritikdenna av
enighet bland forskareråder någorlundaså länge det inteVi attanser

i homosexu-ha för bamkonsekvenser det kan växavilka ett att upp enom
homosexuellamöjliggöra förlämpligtfamiljebildning, det inteell är att par

formerfå tillgång till olikaellerbarnadoptera gemensamt att avatt
två inte hellerviskälkonstlad befruktning. Av att partneransersamma

för bam.till vårdnadshavareförordnasmöjlighetskall gemensamtattges
lagstift-ställningstagandevårtför detta ärYtterligare attargument en

för homosexuellaföräldraskaprättsligtmöjliggörning gemensamt parsom
samhället.värderingar istrida nuvarandesannolikt skulle mot

förstatvå skäl. detfrämst Förkan angripasVårt avresonemang
homosexuellför ensamstående,principiellt hinderdet ingetföreligger en

finns detför det andraadoptera bam,heterosexuell,eller rentettatt
tvåbestårfamiljebildningarifaktiskt antal barn växerett som avuppsom

förälder.har bara rättsligMånga dessa barnkön. enavvuxna av samma
serie Smeddelanden,statistik SCB Statistiskatillgänglig offentligAv

adoptionerbeviljadesvensk domstol närframgår antalet43 att av
till drygt1985 uppgåttunder åren 1978varit ensamståendeadoptanten ett-

finns inteför årmotsvarande statistikår. Någonhundratal varje senare
adoptivbarnålder dessaframgår inte vilkenstatistikensammanställd. Av

haft tillrelation deeventuell tidigareeller vilkenvid adoptionenhade
därfinnas antaltorde dockadoptionerdennaadoptanten. I ettgrupp

adoptanten. Irelation tillunderårigt och tidigarevaritadoptivbarnet utan
tilldomstolen kommit framadoption, hari andra falldessa fall, liksom av

ensamadoptioner detför bamet. Vidadoptionen till fördel äräratt
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förhållandet adoptanten ensamstående fleraär omständigheteratt en av
inverkar på den lämplighetsbedömning alltid sker.som som

kan dåDet tyckas det generellt måste bättre för barn haatt ett attvara
två föräldrar föräldrarna skulleän även kön. Deten, om vara av samma

knappast heller konsekventär tillåta adoption inte tvåatt av en men
homosexuella personer.

Eftersom övervägande del de underåriga barn adopteras i dagen av som
frånkommer främmande länder måste dock givarländemas inställningäven

beaktas. Med tanke de reaktioner väckts utomlands i samband medsom
adoptioner där det efter adoptionsbeslutet visat sig adoptanten lever iatt

homosexuellt förhållande kan vi utgå från flertal länder skulleett att ett
ställa sig negativa till adoption till två homosexuella Omöppet personer.
Sverige skulle inta positiv hållning till adoption för finns detpartneren
risk för flesta,de för inte alla, länder givarländersäga äratt att som nu

adoptivbarn till Sverige skulle ställa sig mycket tveksamma till adoptionav
sina medborgare. Detta skulle då drabba alla de villav personer som

adoptera utländska bam.
förhållandetDet det idag finns antal barn faktiskt växeratt ett rentsom

med två kön enligt vår ingetmeningär argumentupp personer av samma
för tillåta homosexuella adoptera eller fä tillgångatt att gemensamt attpar
till konstlad befruktning. förhållandeDetta aktualiserar dock annanen
fråga, nämligen den styvbamsadoption.om

finns, såvälDet i homosexuella i heterosexuella familjebildningar,som
barn olika anledningar har rättslig förälder.endast I vilkensom av en
utsträckning det skulle till fördel för sådant bam bliett att styv-vara
barnsadopterat den rättslige förälderns make eller berorpartnerav
förhållandena i det enskilda fallet.

många fall skullel sådan adoption kunna innebära försämringaren
för barnet, både ekonomisk och social synpunkt. barn,Ettur vars ena
förälder avliden, skulle styvbamsadoption den andreär genom en av
förälderns make eller kunna miste olika efterlevandeförmå-partner om

Barnet skulle också förlora eftersin till den avlidne föräldernsrättner. arv
släktingar. kan inteMan heller bortse från risken barnets kontakter medatt
den avlidne förälderns släktingar skulle försämras eller helt skärasrent av

adoption, något typiskt måste till nackdelsettav genom en som anses vara
för barnet. detI enskilda fallet skulle styvbamsadoption i sådanen en
situation ändå kunna till fördel för barnet såväl ekonomiskvara ur som
social och kanske psykologisk synpunkt.även

Det förekommer naturligtvis barn haftaldrig rättsligänsom mer en
förälder, nämligen barn till vilket faderskapet fastställts.inte har De barn

adopterade ensamstående liknande situation.harärsom av personer en
Båda typfall förhållandevisdessa torde ovanliga.vara

styvbamsadoption i någon sistnämnda situationer skulle i mångaEn av
fall kunna öka barnets ekonomiska och sociala trygghet. Vi emellertidär
inte övertygade möjligheten till styvbamsadoption make ellerattom av en

det lämpligaste eller effektiva dessaär sättetpartner mest att tryggaen ens
bams Vi således i finnsden utsträckning det anledningrätt. att attmenar

frågan de barns förälder,situation har endast rättsligöverse om ensom
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bör detta i och sammanhang.göras störreett annat
Om till styvbamsadoption för skulle införasrätt ocksåöppnaspartner
möjlighet för adoption barn inte från början har sig.tänkten av som man
sådanEn skulle nämligen innebärarätt barn har blivit adopteratettatt som

från land skulle kunna bli styvbarnsadopterat på så sättett annat attsenare
det får två föräldrarrättsliga kön. möjlighetDenna skulleav samma
sannolikt väcka negativa reaktioner från givarlånder.

Ytterligare för tillåta adoption och befruktningkonstladett attargument
för detta sannolikt skulle minska omfattningen privataärpartner att av
inseminationer. Denna utveckling skulle i och för sig godo medvara av
tanke på de risker det innebär frågeställ-med okontrollerad Desperma.
ningar privata inseminationer aktualiserar dock inte unika förärsom
homosexuella Vi dessa frågor bör lösas i sammanhang.att ettpar. anser

Sammanfattningsvis innebär vårt förslag inte skallatt partner ges
möjlighet adoptera skall inteEn helleratt gemensamt. partner ges
möjlighet adoptera sin för uppnåbarn rättsligtatt partners att gemensamt
föräldraskap. I likhet med vad gäller för gift skallsom en person en

inte heller kunna adoptivbarn. skall vidarePartnerpartner anta ettensam
inte tillgång till konstlad befruktning eller kunna gemensamtges vara
vårdnadshavare för underårig.en

förVi det emellertid angeläget frågorna adoptionatt omanser vara
homosexuella situationen för de barn har endast rättsligpar, som en
förälder och de barn har tillkommit insemination inte glömsgenomsom
bort. Eftersom dessa frågor täcker vidare område vad vårt uppdragänett
omfattar förordar blir föremål för särskilda utredningar.vi deatt

Uppenbarligen6.2.9 könsrelaterade bestämmelser

finns antal situationer där det förhållandet make har visst könDet ett att en
har självständig betydelse. Några de centrala bestämmelserna avav mer

finns i lagen 1984:1140 insemination och i lagendenna typ om
1988:711 befruktning utanför kroppen. i föregåendeSom nämntsom
avsnitt det inte avsikten dessa bestämmelser skall tillämpligaär görasatt
på partner.

Inte heller andra bestämmelser tillämpning uppenbarligenvars
förutsätter makarna kön avsedda omfattas vårtär äratt attmotsattav av
förslag till partnerskapslag. Anledningen till detta undantag torde vara

kapitel framgåruppenbar. I specialmotiveringen till vårt förslag,
utförligare tillvilka bestämmelser Vi hänvisar detta avsnitt.som avses.

Vissa internationellt privaträttsliga6.2.1O bestämmelser

svenska internationella privaträtten, IP-rätten, reglerar under vilkaDen
befatta sigförutsättningar svensk domstol eller myndighet ska med en

frågan skallfråga med internationell anknytning och enligt vilket lands lag
också förutsättningarna för utländskalP-rätten regleraravgöras. att

avgöranden skall erkännas eller verkställas här.
bygger till del praxis. dock, i långtIP-rätten Den är störrestor
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utsträckning dess danska ochän norska motsvarigheter, författnings-
reglerad. Den lP-rättsliga lagstiftningen består dels allmänna reglerav som
gäller i förhållande till alla dels regler gäller i förhållandestater, av som
till vissa De har tillkommit efter internationellastater. över-senare
enskommelser och de allmännaöver reglerna i den mån det föreliggertar

konflikt mellan systemen.en
En sådan konventionsbaserad författning förordningen 1931är 2429 om

vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap, adoption för-och
NÄF.mynderskap,

Eftersom vår i minstasträvan möjliga månär särregleraatt part-
nerskapet vi utgångspunkten bör de IP-rättsliga be-att attanser vara
stämmelser finns äktenskapsrättens område skall tillämpas ävensom
partnerskap.

Vi har inte funnit anledning något särskilt undantag frångöraatt att
huvudregeln partnerskapet skall ha rättsverkningaratt samma som
äktenskapet och bestämmelser skall förgälla partnerskapetatt samma som
för äktenskapet det gäller allmännanär IP-rättsliga bestämmelser.

Det finns dock enligt vår mening såväl praktiska principiella skälsom
NÄFtill bör undanta tillämpningen partnerskap. Tillatt man attav

börja med kan konstateras de allmänna IP-rättsliga regler finns äratt som
fullt tillräcklig reglering de frågor kan uppkomma.en av som

NÄFOm skulle tillämpliggöras partnerskap skulle vidare de
forumbestämmelser finns i § i denna förordning7 kunna leda till attsom
det i vissa fall skulle saknas behörig domstol för målavgöraatt ett om
partnerskapsskillnad, vilket inte godtagbart. Vidare konstaterarär vi att

NÄFden internordiska reglering finns i bildar helhet och attsom en
tillämpningen den förutsätter ömsesidighet. Eftersom alla nordiskaav
länder inte har lagstiftningännu partnerskap brister därmed viktigom en
förutsättning.

DanmarkI och Norge har uppenbarligen gjort liknandeman en
bedömning. I den danska Lov registreret partnerskab undantas såledesom
internationella regler grundar sig på internationella överenskommelsersom

inte medkontrahentema "tilslutter sig detta" 4 § fjärde stycket. Denom
norska lagen innehåller inget sådant undantag, i förarbetena till lagenmen

NÄFuttalar den konvention vilken grundadäratt attman man anser
inte gäller för registrerat partnerskap eftersom endast två de kon-av
ventionsslutande har detta institut Ot.prp. 32 1992-93 35.staterna nr. s.

finnsDet emellertid inte något hinder förhandlingar medmot att uppta
NÄFDanmark och Norge i syfte tillskapa motsvarande föratt ett system

partnerskap.
Här skall tilläggas det finns IP-rättslig reglering andraävenatt

områden det äktenskapsrättsliga, exempelvis påän det arvsrättsliga
området. Denna reglering kommer få betydelse för partnerskapetsävenatt
del. Vilka konsekvenser detta kommer medföra behandlar vi närmareatt

följandei kapitel, "Intemationellt privaträttsliga konsekvenser av en
partnerskapslag". I nämnda kapitel kommer vi också behandla bl.a.att
frågor erkännande och verkställighet olika utländska avgörandenom av

kan förbetydelse partnerskapet.som
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Upplysningsplikt6.2.11

På grund osäkerheten hur främmande länder kommer betraktaattav om
svenskt partnerskap bör Skattemyndigheten vid hindersprövningenett

upplysa risken för partnerskap inte blir gällande utomlands. Näratt ettom
vi huruvida sådan upplysningsskyldighet skallhar övervägt en vara

förinskriven i lagen har vi vid hindersprövning äktenskapnoterat att man
situationer kan förutse eller misstänka äktenskap inte kommeri vissa ettatt

erkännas i eller båda kontrahenternas hemland. kan falletDettaatt en vara
utländsk medborgare begär hindersprövning enligt svensk lag undernär en

hemvist fall föreskrivs bådaåberopande han har här. I sådant deatt att
hindersprövning,blivande makarna, i samband med ansökan skallom

för blir giltigt i andrauppmärksamma risken äktenskapet integöras att
folkbokföring, NågonRSV:s Handbok i 910301, 10. i lagländer s.

sådan upplysningsplikt finns dock inte. Mot denna bakgrundföreskriven
upplysningspliktiinte heller nödvändigt införa lagtorde det att envara en

partnerskap.om

6.2.12 Terminologiska frågor

införas vi valt benämnainstitut vi föreslår skall harDet attnusom
sammanhang benämntspartnerskap. Institutet har dock tidigare i olika

registrerat partnerskap.
någon exakt betydelse,Uttrycke partnerskap har i dag knappast mer

kan associationerjuridiskt eller i allmänt språkbruk. Uttrycketvarken ge
ellerbolagsformer till andra former gemenskapsåväl till olika som av

sådant begreppkan därför olyckligt användasamarbete. Det att ettanses
rättsverkningar och såinstitut har så omfattandeför är storett avsom

för tredjeför såväl de två kontrahentemabetydelse som man.
vårt förslag frånskilja det institut omfattaskunnaFör att ut avsom

tillägget "registrerat"gemenskap kan antingenandra former genomav man
eller detsårkskild partnerskapmarkera det äratt sorts som avses ge enen

helt benämning.ny
fortsättningsvisfinns enligt vår uppfattning goda skälDet ävenatt

utsträckningeftersom det i vissanvända uttrycket "registrerat partnerskap"
Uttrycketoffentliga debatt har förts.blivit inarbetat denhar genom som

motsvarandelagförslag och till deockså till Socialstyrelsensanknyter
nordiska lagarna.

undvikasmöjligaste mån bördock tillägget "registrerat" iVi attanser
formertill olikaenligt vår uppfattning associationereftersom det avger

olyckligtskulle det dockregistering homosexuella. Som vi det varaserav
anledningdet finnshelt benämninginstitutet attattutanatt anserge en ny

finns i Danmarktidigare ochtill den terminologianknyta använts somsom
kanVi därför, de invändningaroch Norge. har attmottrots resassom

detprecisering, valt"partnerskap" särskildanvända uttrycket attutan ge
ingårde"partnerskap" ochinstitut vi föreslår namnet personer somnu

i Danmark lär ha slopattilläggasdetta "partner". Det kan att numeraman
i vardagligt tal.tillägget "registrerad"
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6.3 förslagVårt lag samborom av samma-
kön

l Allmänna utgångspunkter

Mot bakgrund vår tidigare redovisade inställning till olika samlevnads-av
former och konsekvens vårt förslag till lag partnerskapsom en av om

vi homosexuell och heterosexuell samlevnad bör i principattanser
likställas sambostadiet. Vi föreslår därföräven lagen 1987:813att om
homosexuella sambor lag,ersätts lag samborav en ny en om av samma
kön. Vårt förslag innebär homosexuell och heterosexuell samlevnadatt
likställs rättsligt i utsträckning jämställs med makar.partnersamma som

6.3.2 Lagen 1987:813 homosexuella samborom

Den kritik riktats lagen 1987:813 homosexuella sambor,motsom om
den homosexlagen,s.k. har berört områden; lagens materiella innehåll,tre
lagstiftningstekniken informationen lagens existens och innehåll.samt om
Vi det finns anledning ifrågasättaäven den valda terminologin.att attanser

Det har, bl.a. från homosexuellas organisationer, framförts önskemål
utvidgning homosexlagen eller ändringar i övrig lagstiftning påom en av

så homosexuell och heterosexuellsätt samlevnad i utsträckningstörreatt
jämställs i rättsligt avseende. Man har då åberopat det principiella
uttalandet från år 1973 samlevnad mellan två könatt personer av samma

från samhällets fulltsynpunkt acceptabel samlevnadsformär bet.en
1973:LU20 116. Man har det bakgrund dettamenat att mots. av
uttalande inte konsekvent särbehandla dessa olika samlevnadsformer.är att

Vid hearingen i juni framfördes1991 kritik lagstiftnings-även mot
tekniken.

Denna uppräkningsteknik påstods medföra påtaglig risk för atten
homosexlagen "glöms bort" vid lagstiftningsarbete.

Det har vidare framförts kritik den bristande informationenmot om
lagens existens och innehåll. Det har framhållits det, bland demävenatt

känner till lagens existens, finns bristande kunskap lagens innehållsom om
och det finns föreställningar såväl lagen omfattandeatt att ettom ger mer
skydd vad faktiskt fallet den knappastän något skyddär attsom som ger
alls.

6.3.3 Lagens materiella innehåll

kapitel "Lagen homosexuellaI sambor", finns redogörelse förom en
homosexlagen. vår uppfattning fyllerDet lagen viktiga funktionerär att
bl.a. vad gäller konfliktlösning och opinionsbildning och denatt ettger

skydd förhållande.visst i gällerDetta särskilt i den del denparterna ett
hänvisar till lagen 1987:232 sambors hem, den s.k.om gemensamma
sambolagen.
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Enligt vad vi har erfarit har lagen hittills inte tillämpas i någon större
utsträckning vid domstolar och myndigheter. Det finns dock anledning att

redan existensen den innebär konflikter kan förebyggas elleranta att attav
lösas innan de kommer till domstolars och myndigheters kännedom. Det
förhållandet lagen tillämpas i liten omfattning kan enligt vår uppfattningatt

förinte till intäkt den inte fyller någon funktion.tas att
Frågan sambolagen i sig fyller de funktioner avsedda finnerärom som
inte anledning på eftersom föremålvi in denna fråga redan föräratt

utvärdering. Som första led i denna utvärdering har Statskontoretett
nyligen "Sambolagen utvärdering" Stats-presenterat rapport,en en-
kontoret 1993:24. Vi har heller inte det legat i vårt uppdrag attansett att
gå in på frågan några materiella ändringar bör i några degörasom av

bestämmelser homosexlagen hänvisar till.andra lagar och som
vid inventeringsarbetet rättsverkningarVi har med äktenskapets även

funnit mängd bestämmelser gäller för tvåstor motsatten som personer av
lever tillsammans under äktenskapsliknande förhållanden dvs. vadkön som

brukar benämnas sambor, bilagorna och 6 till vårt betänkande.5som se
Vissa dessa bestämmelser gäller för sambor kön.ävenav av samma

främst inom områden homosexuell och heterosexuellDet är tre som
inte likställd. första området den lagstiftningsamlevnad Detär är som

olika former konstlad befruktning och möjlighet tillreglerar gemensamav
områdetvårdnad barn. område det socialrättsliga varmedEtt ärannatom

bestämmelser pensioner, föräldraförsäkring, ersättning vidbl.a.avses om
efterlevande-familjebidrag, tjänstegrupplivförsäkringar ocharbetsskada,

jävsliknande bestämmel-skydd. Vidare finns vissa jävsbestämmelser eller
vissa effekter inträder.sambor så närståendedär attser anses som

bestämmelser finns i avsnitt 4.3,Exempel på vad vi kallar jävsliknande
"Regler endast gäller sambor kön".motsattavsom

vårdnadbefruktning6.3.4 Konstlad och gemensam

befruktning lagen 1984:1140två lagar reglerar konstladDe är omsom
utanförinsemination och lagen 1988:711 befruktning kroppen. Enom

fåför insemination konstlad befruktning skallgrundförutsättning elleratt
gift eller sammanbor medutföras kvinna hon ärär att en man.en

dessa två förfaranden.kön har således tillgång tillSambor motsattav
Ensamstående kvinnor lever tillsammans medkvinnor eller en annansom

frånuteslutna dessa lagarskvinna, s.k. homosexuella sambor, däremotär
föräldrabalken tvåtillämpning. Enligt 13 kap. 8§ andra stycket kan

vårdnadshavare försärskilt förordnade förmyndare tillutses gemensamt en
gifta medunderårig. förutsättning för detta dock förmyndarnaEn är äratt

äktenskapsliknande förhållanden,varandra eller lever tillsammans under
redovisning dessa bestämmelserdvs. sambor kön. Enär motsattav av

finns bilagai 6.
del vi inteskäl har anförts för partnerskapetsAv attansersamma som

dessa be-det för närvarande lämpligt utvidga tillämpningenär att av
stämmelser till sambor kön.av samma
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6.3.5 Socialrättsliga bestämmelser

Vissa regler gäller för sambor inte könmotsattsom av tarmen samma
sikte på sambor kön typisktatt ofta har harmotsatt farnilje-settav en
funktion. Exempel på sådana regler bestämmelserär olika fonnerom av
pensioner, efterlevandeskydd föräldrapenningfönnåner och för-samt
äldraledighet. I bilaga 6 finns redogörelse för dessa bestämmelser.en

Det förekommer dock familjeräven tvåutgörssom av vuxna av samma
kön och eller flera underåriga barn. Dessa barnett kan visserligen inte

varken biologiskt eller juridiskt.parets Rent faktisktvara gemensamma,
kan emellertid dessa familjer ha sådan familjefunktion motivetären som
till nämnda bestämmelser. Vi således det inte finns något bärandeattanser
skäl undanta tillämpligheten denna bestämmelseratt på sambortypav av

kön. Inte heller i övrigt finns enligt vår uppfattning anledningav samma
undanta bestämmelser inom det socialrättsligaatt området.

3.6 Jävsbestämmelser

När det gäller Jävsbestämmelser eller jävsliknande bestämmelser vianser
det framstår inkonsekvent och mindre välbetänkt vissaatt sådanaattsom

bestämmelser omfattar sambor kön i fall intemotsatt vartav men,
uttryckligen, samboräven kön. Dessa två måste typisktav samma grupper

lika jäviga i viss situation.sett anses en
Även många jävsbestämmelser innehåller närståendebegreppom ett som

i och för sig torde omfatta sambor kön vi, bådeav samma anser ur
principiell och praktisk synpunkt, jävsbestämmelser och jävsliknandeatt
bestämmelser omfattar sambor kön borde uttryckligenmotsattsom av
omfatta samboräven kön.av samma

Vidare kan vi inte några bärande skäl till varför de i avsnitt 4.3se
redovisade bestämmelserna i lagen 1987:464 vissa riktade emissionerom
i aktiemarknadsbolag, bankrörelselagen 1987:617 eller lagenm.m.,
1986:436 näringsförbud inte skall omfatta samborävenom av samma
kön.

betämmelserDessa uppbärs, liksom de egentliga jävsbestämmelsema,
tanken förhindrapå ska på otillbörligt sättatt attav ettpersoner gynna

närstående eller ovidkommande hänsyn skall påverka beslutsfattande.att

6.3.7 Slutsatser

Vårt förslag till lag partnerskap innebär partnerskapet med vissaattom
särskilt angivna äktenskapet.undantag skall rättsverkningar somsamma
Mot bakgrund härav inte ifinner vi och inkonsekventdet ologiskt att
motsvarande mån jämställa könsamlevnad mellan två motsattpersoner av
med samlevnad mellan tvâ kön.personer av samma

Vi dock oberoende införs partnerskapdet lagattmenar av om omen
för homosexuella finns det inga skäl för inte i princip jämställaatt
homosexuell och heterosexell samlevnad på sambostadiet.
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flera de positivaskulle med all säkerhet fåsådan jämställdhetEn av
juridiskpartnerskapslag skulle få; ökadvikonsekvenser tror attsom en

ökadlever tillsammans,ekonomisk trygghet för homosexuellaoch par som
förståelse förmedvetenhet ochrättvisa ökadjämlikhet och samt en om

homosexuella parförhållanden.ochhomosexualitet
rättsverkningar har viinventera äktenskapetsvårt arbete medVid att

varitbestämmelser harfunnit de kategorierganska omgående somav
funnit lagVi har vidarei partnerskapslag.aktuella undanta attatt enen

grund-skulle stå i strid medvår utfomining intepartnerskap enligtom
folkrättsliga bestämmelser.rättsprinciper ellerläggande

för sambor typisktbestämmelseroch ärbakgrund häravMot settattav
anknytning tillbestämmelser medingripandeomfattande ellermindre än

bestämmelsersärskild inventeringvi viäktenskapet, att utan somavanser
heterosexuell samlevnadhomosexuell ochföreslåför sambor kangäller att

partnerskap skallvi föreslårutsträckningjämställas iskall attsomsamma
jämställas med äktenskap.

partnerskapslag,det införssåledes, oberoendeVi föreslår attenav om
sambostadietjämställassamlevnad skallheterosexuellhomosexuell och

skallkön inteTvå sambortvå undantag.med följande gesav samma
underårig.rättsliga vårdnadendenhamöjlighet att gemensamt om en

beroendeuppenbarligentillämplighet ärBestämmelser attavvars
kön.för samborskall inte gällakönsamboma är motsatt sammaavav

undantagtvâinnebörden deför ochBeträffande skälen grupperna avav
till lagvårt förslagbestämmelser imotsvarandehänvisar vi till om

partnerskap.

Lagstiftningstekniken6.3.8

finns det i princippartnerskapför lagvad gällerlikhet medI en omsom
könsamborlagstiftningstekniskt åstadkommaolika sätt attatt sammatre av

uppräkningsteknikdenbestämmelse; behållavissomfattas att somav en
och lagrum,författningarfylla på medi homosexlagen ochvalts attnya

användaellerförfattningsrumrespektive författning ellerändringar igöra
dvs.partnerskap,vårt förslag till lagteknik isig enomsamma somav

Fördelarna ochundantagsbestämmelser.huvudregel ochteknik med en
de viprincipimed olika teknikernanackdelarna de är samma som som

för i avsnitt 6.1.l4.har redogjort
till lagvårt förslagdet gällerskälVi när omsomav sammaanser,

vårt förslagföredra iteknikenden sistnämnda ävenpartnerskap, är attatt
teknikmed dennafördelYtterligaresambor kön.till lag ensammaavom

föreslagna lagarna ärvärde i demöjligen finnsdetär attettatt av oss
efteruppbyggda mönster.samma
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6.3.9 Information lagens existens och innehållom

Problemet med bristande kunskap lagens innehåll knappast unikt förärom
homosexlagen. Detta problem föreligger sannolikt beträffande andraäven
lagar, inte minst lagen 1987:232 sambors hem. I denom gemensamma
tidigare nämnda "Sambolagen utvärdering" Statskontoretrapporten en-
1993:24 har konstaterat många människor, de omfattasävenattman som

sambolagen, i utsträckning har felaktig uppfattning dessstorav en om
innehåll.

Mot bakgrund vad vi har erfarit allmänhetens kunskapav om om
homosexlagens existens och innehåll, vi det under alla för-attanser
hållanden finns behov informera betydligt i dessa frågor.ett attav mer

skulle förstDetta och främst få informativ effekt med direktrenten
förbetydelse dem skall tillämpa Informationlagen. skulle också görasom

lagens existens känd bland människor inte kommer i direktäven som
kontakt med den vilket sannolikt, i fall på sikt, kan få till följdvart att
fördomar homosexuella och homosexualitet minskar och attityder tillom
homosexuella förändras påpekapositivt. Vi det finns anledningatt attanser

departementschefen homosexuellasredan i propositionen deatt om
situation i samhället pekade ochpå vikten information homosexuellaav om
homosexualitet l986/87:124prop. 24 ft.s.

10 Terrninologiska frågor

har i flertalDet lagstiftningsärenden uttalats uttrycket sambormedett att
och kvinna lever tillsammans under äktenskapslik-avses en man en som

nande förhållanden. Man har därvid hänvisat till betydelse ordet harden
i allmänt språkbruk bl.a. 1986/87 förhållande:124. För ettprop. som
består två sammanboende kön har vanligtvisav personer av samma man

uttrycket homosexuella sambor. i vissanvänt Vi dessa begrepp ärattanser
mån missvisande och kommer nedan för detta.redogöra skälen tillatt

I takt med öppenheten till homosexualitet blivit allt och antaletstörreatt
lever tillsammans i kärleksförhållande medöppet ettpersoner som en

kön blivit fler, enligt vår åsiktallt detärperson av samma numera
tveksamt ordet sambor i språkbruk endast omfattar tvâallmäntom

kön.motsattpersoner av
Att enligt gällande två sammanlevandeordning betecknasom personer

kön sammanlevandesambor och tvåmotsattav sammasom personer av
kön homosexuella detta lättsambor olyckligt också det skäletär attsom av

intryck förhållande två kvinnormellan två eller mellanmänatt ettger av
förhållandeskulle uppbyggt sexualiteten i högre grad änrunt ettvara

vårmellan och kvinna. enligtEtt sådant antagande finns deten man en
mening knappast stöd för.

Man skulle kunna använda begreppen heterosexuella respektive
homosexuella sambor för i de fall behövs kunna skiljaatt som
samboförhållanden består respektivemotsattsom av personer sammaav
kön. Vi dock detta skulle olyckligt då det alltför starktävenattanser vara
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betonar sexualiteten i förhållande. Sexualiteten torde de flestaiett
förhållanden viktig del det inte i alla och långt ifrån denär ärvara en men
enda ingrediensen.

Ytterligare alternativ använda uttrycket sambor förärett att samman-
boende kön och i förekommande fall viss bestämmelseoavsett attange en

tillämplig endast samboma respektive kön.är är motsattom av samma
Med sambor skulle då dels och kvinna leveravses en man en som

under äktenskapsliknande förhållanden, dels tvåtillsammans personer av
tillsammans förhållanden.kön lever under motsvarandesamma som

flera.Fördelarna med sistnänmda alternativ är
Uttrycket existerande försambor redan begrepp välkäntär ärett som

flesta.de allra Vi detta begrepp i dag i allmänt språkbruk tordeattanser
omfatta s.k. homosexuella sambor. Vi har exempelvisäven noterat att man

farniljebidragsförordningeni 1991:1492 uttrycket "samboranvänt av
eller kön" 6 §.motsattsamma

vårt förslag skillnaden mellan demEnligt kommer den rättsliga isom
sambor idag benämns sambor och dem benämns homosexuellasom

bestå endast vad gäller möjligheterna till konstlad befruktningprincip att
vårdnad barn. finns således i de flesta fall ingaoch Detgemensam om

kvar olikapraktiska skäl ha benänmingar.att
vidare det opinionsbildande synpunkt finns värde iVi ett attattanser ur

mellan olika samboför-inte i onödan terminologisk skillnadgöra en
hållanden. markerar också den principiella inställningenDetta att
samboförhållanden vilket kön kontrahenternalika mycket värdaär oavsett
har.

Vi således uttrycket "sambor" i juridiskt språkbruk bordeävenattanser
heterosexuella ikunna omfatta såväl sarnrnanlever ipersoner somsom

homosexuella förhållanden.

Övriga6.4 förslag

också, vårt förslag till lagVi föreslår i princip konsekvenser omsom av
partnerskap, vissa ändringar i äktenskapsbalken och i brottsbalken.

Ändringarna följ ande. Bestående partnerskapi äktenskapsbalken innebär
skall äktenskapshinder. skriftliga försäkran de villDenutgöra som som

omfattaingå äktenskap skall avlägga vid hindersprövning skall även
uppgifter bestämmelser tilltidigare partnerskap. Vissa rättom om
äktenskapsskillnad äktenskap ingåtts någon makarnaharnär trots att av

gift utvidgas till situationen äktenskap harredan denäven närattvar avse
Efter hänvisning i lageningåtts någon makarnatrots att partner. omav var

partnerskap kommer motsvarande gälla föratt partner.
Ändringen tvegiftekriminaliseringen i 7i brottsbalken innebär att av

nämndaså med denkap. § BrB utvidgas denl överensstämmeratt ovan
ändringen i äktenskapsbalken.



SOU 1993:98 Internatio. 117. . .

7 Internationellt privaträttsliga
konsekvenser partnerskapslagav en

l Inledning

Vår strävan särreglera partnerskapet i så liten utsträckningatt möjligtsom
i förhållande till äktenskapet, medför också de IP-rättsliga regleratt som
gäller för äktenskap och makar i möjligastörsta utsträckning bör bli til-
lämpliga på partnerskap och dettaI kapitel kommer vipartner. att
analysera IP-rättsliga konsekvenser vårt förslag till lag partnerskap,av om
PL, med denna utgångspunkt. Vi kommer dock först beröra följdernaatt

vi inte kan räkna med svensktatt partnerskap kommerav att ett att
erkännas i alla länder. Vi kommer därefter de svenska IP-att presentera

författningarrättsliga aktuella förär Slutligen kommer vipartner.som att
redogöra för hur IP-regler svensk myndighets behörighet, lagvalom om
och erkärmande och verkställighet utländska avgöranden skallom av
tillämpas på frågor med anknytning till partnerskap.

Vi har redan i föregående kapitel behandlat vissa IP-rättsliga frågor,
bl.a. vi har redovisat våranär överväganden såvitt utformningenavser av

anknytningvillkor vid ingående partnerskap 6.2.2, tillämpligett lagav
vid prövning partnerskapshinder 6.2.3 och svensk domstols behörighetav
i mål partnerskapsskillnad 6.25. De redan behandlade frågornaom
kommer vi därför inte gå in inärmare detta kapitel.att

Vi föreslår också lagen 1987:813 homosexuella sambor skallatt om
med lagersättas sambor kön. Det saknas uttrycklig IP-en om av samma

rättslig reglering det gäller sarnboförhållanden.när Detta gäller såväl när
samboma är kön. Vårt förslag innebär såledesmotsattav som av samma
inga eller andra svårigheter de redan finns.ännya som

7.2 Andra länders inställning

dagI det endast Danmarkär och Norge har pannerskapslagstiftning.som
Vi bör kunna utgå från svenskt kommerpartnerskap erkärmas iatt ett att
Danmark och Norge under i princip förutsättningarmotsvarande ettsom
svenskt äktenskap erkänns där. Detta innebär bl.a. svensktatt ett part-
nerskap kommer äktenskaps- och partnerskapshinder i Danmarkatt vara
och Norge och dessa länder kommer erkärma svenskatt att part-en
nerskapsskillnad och även svenskt partnerskap fåracceptera att ett
rättsverkningar. Det kommer fungera för gifta.sättatt samma som
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erkärmavissa andra länder kommerinte uteslutetDet är att ett part-att
väsentligenoch behandla det pånerskap fullt sättut samma som om man

haft lagstiftning partnerskap.själv en om
kan sig olika uttryck ochavståndstagande i andra länderEtt ta vara mer

kan komma erkännerlångtgående. En varianteller mindre att attvara man
mellanrättsverkningarrättsinstitut och detpartnerskapet att gersom

till förfogande förlandets domstolarinte ställer attattpartnema men man
långtgående avståndstagandepartnerskapsskillnad. Ettåstadkomma meren

till realiseramedverkauttrycketsig detkan vägrar att attattta man
attityd kanintar sådanpartnerskap. l länderrättsverkningar ett ensomav

detdetpartnerskapetändå tänkas erkänna sättet att man anserman
härmed kan då tänkasäktenskapshinder. I konsekvensutgöra ett man

partnerskapet intemeningenpartnerskapsskillnad i denerkänna även atten
långtgående avståndstagan-äktenskapshinder. Detlängre utgöra mestanses

innebärpartnerskapet vilketnegligerandefulltdet utgörs attett manavav
finnas andrakanogift Detmed ävenhelt jämställer partner person.enen

de nämnda.avståndstagandevarianter än nuav
flyttar utomlandsvikt för enskildasjälvklartDet är partnerstor somav
kommer intaståndpunktvilkenegendom däreller har attatt veta mansom

tillförlitlighetinte medbedömning går detEnligt vårtill partnerskapet. att
spekulationer. Vadblir enbart fråga ärdetta. Detuttala sig somomom

medpå riskernauppmärksammadeblirviktigt att part-är partneratt
gårutomlands. Deterkännandekan kommanerskapet vägras attatt genom

olägenheterna härav.minskarättshandlingaroch andraavtal, testamente
konventionervissauppmärksammavill visammanhangdettaI som

förhållandenomfattar rör partner.som
bl.a. detöverenskommelser påträffatsländerna harnordiskaDe arvs-

utfärdats bl.a. lageni Sverigeanledning härav harMedrättsliga området.
norsk medborgare,isländsk ellerefter dansk, finsk,dödsbol935:44 om

kvarlåtenskaplagen 1935245i riket, ochhemvist härhade omm.m.som
Finland, Island eller Norge.Danmark,hemvist ihadeefter den som

dessa tvåfaller inomFinland och NorgeDanmark,Avgöranden i som
lagen 1977:595verkställs enligterkärms ochtillämpningsområdelagars

privaträttensnordiska domar pâoch verkställigheterkännande avom
område.

bodelning ochboutredning,skallbestämmelsermed dessaenlighetI
i det landnordisk medborgareNorden bosatt ägaarvskifte efter i rumen

egendomsobjektomfatta allahemvist ochvid sin död hadeavlidnedär den
nordisktmyndigheter iDomstolar ochNorden.ochbåde inom annatutom

eventuella tvisterOcksåkvarlåtenskapen.befatta sig medfår då inteland
hade hemvist.avlidnedet land där dendomstol iprincipskall i upptas av

bröstarvingar inteoskiftat bositta iför make närtillRätten rätt attarv,
efterlevandearvinge ellerkvarlåtenskapen tillunderhållsbidragfinns, ur

denpenningvärde,intill visstegendommake boetförmake, rätt uttaatt ur
tillanknytning prövasfrågor medbasbeloppsregeln, ochs.k. testamente

hadedödsfalletavlidne viddär deni det landenligt lagenregelsom
bestämmelserstöd dessameddelats medharAvgörandehemvist. avsom

länderna.i de övrigaregel gällaskall som
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Konsekvenserna den intemordiska arvsrättsliga regleringen blir attav
falli de avliden hade hemvist i Finland eller i Island ärpartnersom en

svensk domstol och svenska myndigheter inte behöriga befatta sig medatt
arvsrättsliga frågornade eller någon del kvarlåtenskapen denav ens om

finns här. arvsrättsliga frågornaDe skall enligt finsk respektiveprövas
isländsk lag. l dessa fall kan vi inte räkna med rättsverkningamaatt av
partnerskapet kommer beaktas.att

Sverige har nyligen tillträtt 1988 års Luganokonvention mellan EG:s
och medlemsländer.EFTA:s Konventionen tillämplig privaträttensär
område med vissa angivna undantag. Farniljerättslignärmare under-
hållsskyldighet har inte undantagits från dess tillämpning. Konventionen

såvälreglerar domstols behörighet frågan erkännande ochsom om
verkställighet avgöranden faller tillämpningsområde.inom dessav som

reglerar dock inte lagvalsfrâgan.Den Konventionen har hitills ratificerats
Sverige, Finland, Frankrike, Italien, Luxemburg, Nederländerna,av

Portugal, Schweiz ochNorge, Storbritarmien. Andra EG/EFTA-stater
tillträda den inom den framtiden.väntas närmaste

Till kategorin familjerättslig fårunderhållsskyldighet underhållsskyldig-
hänföras.het till Av de hittills har tillträtt konventionenpartner stater som

det dock bara Norge har partnerskapslagstiftning. Vi har anledningär som
utgå från kommer konventionens bestämmelserNorgeattatt att anse

tillämpliga på frågan underhållsbidrag till Det innebäräven partner. attom
domstol underhållnorsk kommer sig behörig tvisteratt att taanse upp om

enlighet med bestämmelsernai härom och kommer erkänna ochatt attman
sådan fråga förutsättningverkställa svenskt avgörande i underett atten

härför uppfyllda i övrigt.villkoren är
emellertidDet osäkert hur andra konventionsstater kommer ställaär att

till svenskt avgörande underhållsbidrag till Någrasig ett partner. staterom
tänkas erkänna och verkställa sådant avgörande. Andra kankan ett stater

dock inta den ståndpunkten underhållskyldighet till inte äratt partner att
familjerättslig underhållsskyldighet och därför inte omfattasanse som av

konventionens bestämmelser. Luganokonventionen finns också s.k.I en
ordre public-klausul artikel konventionsstaterna möjlighet27. Den attger

erkännande och verkställighet avgörande de i och för sigvägra ettav som
faller under konventionens tillämpningsområde erkännandeettanser om

skulle uppebart oförenligt med grunderna för den rättsord-statensanses
ning. Det inte otänkbart vissa konventionsstater skulle vägraär att att

underhållsbidrag tillerkärma och verkställa svensk dom partneren om
under åberopande ordre public.av

Mellan Sverige och Schweiz ingåtts överenskommelsehar omen
erkännande och verkställighet bl.a. vissa domar. De svenska be-av

verkställighetstämmelserna finns i lagen l936:79 erkännande och avom
princip alladom meddelats i Schweiz, omfattar iSEVL. Lagensom

civilrättsliga avgöranden.
tillämplig denI den utsträckning Luganokonventionen ersätterär

reglerna i denna konvention.
osäkertPå gäller Luganokonventionen detdetsätt när ärsamma som

medSchweiz kommer erkänna och verkställa svenska avgörandenattom
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Ävenanknytning till partnerskap. i denna konvention finns möjligheten
erkännande och verkställighetvägra under hänvisning till principenatt om

ordre public artikel 4.

7.3 Kort översikt aktuella författningaröver

Allmänna bestämmelser pâ äktenskapsrättens område finns i lagen
1904:26 vissa internationella1 rättsförhállanden rörande äktenskapoms.

IÄL,fönnynderskap,och och i lagen 1990:272 vissa internationellaom
frågor rörande makars förrnögenhetsförhâllanden, nedan kallad 1990 års
lag. Pâ område finns lagenarvsrättens 1937:81 internationellaom
rättsförhâllanden rörande dödsbo, IDL. allmänna bestämmelsernaDe gäller

förhållandei till alla stater.
Förutom dessa allmänna betärnrnelser finns författningarolika harsom

tillkommit efter internationella överenskommelser. Dessa konventions-
baserade regler gäller i princip endast mellan konventionsstatema och tar

de allmänna bestämmelsernaöver i den män det föreligger konflikten
mellan systemen.

Några dessa författningar har vi berört;redan de internordiskaav arvs-
rättsliga lagarna, lagen 1977:595 erkännande och verkställighetom av
nordiska domar privaträttens områden, lagen 1932:540 erkännandeom
och verkställighet dom, meddelats i Danmark, Finland, Island ellerav som
Norge, lagen 1992:794 med anledning Sveriges tillträde till Lugano-av
konventionen och lagen 1936:79 erkännande och verkställighetom av
dom meddelats i Schweiz, SEVL.som

Mellan de nordiska länderna har träffats överenskommelse på äkten-en
skapsrättens omrâde. De svenska bestämmelserna finns förordningeni
1931:429 vissa internationella rättsförhállanden rörande äktenskap,om

NÄF.adoption förrnynderskap,och Tillämpligheten denna förordningav
på partnerskap har uttryckligen undantagits i 2 kap. 4 § PL se avsnitt
6.2.10.

De nordiska länderna har träffat särskild överenskommelseen om
indrivning underhâllsbidrag till bl.a. make. Med stöd dennaav av
överenskommelse har utfärdats lagen 1962:512 indrivning i Sverigeom

underhållsbidrag, fastställda i Danmark, Finland, Island eller Norge ochav
kungörelsen 1962:514 indrivning i Danmark, Finland, Island ellerang.
Norge underhållsbidrag.av

Sverige har också tillträtt Haag-konventionen den okt.2 1973 och på
grund härav utfärdat lagen 1976:108 erkännande och verkställighetom

utländskt avgörande angående underhällsskyldighet. De avgörandenav som
lagen omfattar bl.a. domar underhâllsbidrag till make.är om

Slutligen kan den konventionsbaserade lagen 1973:943nämnas om
erkännande vissa utländska äktenskapsskillnader och hemskillnader.av
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7.4 Svenska domstolars och myndigheters
handläggning

7.4. 1 Inledning

typiska frågorDe kan uppstå för svenska domstolars och myndig-som
heters vidkommande i vilken utsträckningär behörigär att upptaman en
viss fråga med anknytning till partnerskap till behandling och, i de fall

behörig, enligt vilketär lands lag skall frågan. Det kanprövaman man
bli aktuellt ställningäven till erkärmande och verkställighetatt ta av

utländska avgöranden har anknytning till partnerskap.som

7.4.2 Svensk domstols behörighet

Frågan svensk domstolnär behörig frågaär pröva medom att en an-
knytning till partnerskap kommer knappast vålla några komplikationer.att

bestämmelserDe och den praxis gäller för äktenskapets del kommersom
huvudregel tillämpas påäven partnerskapet.attsom

Svensk behörighet vid ingående partnerskap i kap.l PL.av anges
Behörigheten i fråga partnerskapsmål i kapitelom anges samma genom en
hänvisning till äktenskapsmål.

övrigtI bestämmelserär svensk domstols behörighet i tvisterom som
äktenskapet sådanarör bestämmelser med anknytning tillatt anse som

äktenskap skall tillämpas på motsvarande för partnerskap intesättsom om
undantagsreglema anledning till annat.ger

LuganokonventionenI finns sådana regler vad gäller tvister under-om
hållsskyldighet. 1990 årsI lag finns bestämmelser svensk domstolsom
behörighet i tvister makars förmögenhetsförhållanden. Slutligen finnsom

NÄF,också behörighetsregler i vilka dock undantas 2 kap. 4 § PL.genom
den mån bestämmelserI svensk behörighet saknas får rättspraxis iom

motsvarande äktenskapsrättsliga tvister tillämpas.
Konsekvensen dessa bestämmelser för partnerskapets del blir detattav

alltid finns behörig domstol för ansökan partnerskaps-prövaatten en om
skillnad. tordeDet också finnas behörig domstol i Sverige för atten

andra frågor med anknytning tillavgöra partnerskap i den utsträckning det
finns befogat intresse svensk dom i saken.ett av en

7.4.3 Lagvalsfrågan

stadgasI PL uttryckligen svensk lag skall tillämpas frågan rättenatt om
ingå partnerskap. Genom hänvisningen till äktenskapsmål i PLatt görs

lÄLbestämmelserna i lagval vid äktenskapsskillnad tillämpliga.om
Lagvalsregler i mål underhåll till make regleras praxis. Sådanaom av

regler finns, vad gäller mål makars förmögenhetsförhållanden, i 1990om
års lag. Genom 2 kap. 1 § PL kommer dessa lagvalsregler fåatt motsva-
rande tillämpning på partnerskapet sig väljer betrakta dessaattvare man
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bestämmelser rättsverkningar elleräktenskap bestämmelsersom av som
NÄFmed anknytning till äktenskapet. Lagvalsbestämmelsema i undantas

2 kap. 4 § PL.genom
Lagvalsregler finns också för arvsrättsliga situationer. Dessa regler blir

särskild hänvisning i tillämpliga på arvsrättsliga frågorPL dennärutan
avlidne partner.var

fallI många innebär lagvalsreglema den svenska domstolen skallatt
tillämpa svensk lag. Så i allmänhet fallet vid prövningen förut-är av

IÄL,sättningarna för pannerskapsskillnad 3 kap. § första stycket vid4
prövningen till efter svensk medborgare kap.l l § IDL,rättenav atv en

fönnögenhetsrättsligavid prövningen mål partnerskapetsettav om
1990 års lag ellerrättsverkningar har hemvist i Sverige 4 §när parterna

hemvist iyrkande underhållsbidrag har här.när parternaett om
fall kan ha träffat avtal svensk lag skallI del attparterna varaomen

exempelvis 1990 års lag det möjligt förtillämplig. Bestämmelserna i gör
blivande avtala vilket lands lag skallellerpartner partner att som varaom

träffas företillämplig deras förmögenhetsförhâllanden. Avtalet kan eller
förestående ochbestående partnerskap och inför bodelningunder även en

efterlevande och avliden rättsinnehavare.mellan partner partnersen en
svårigheter.dessa fall uppstår inga särskildaI

situationer emellertid lagvalsregel utpeka främmandedel kanI enenen
skall tillämpas. Om dansk eller norsk lagrättsordnings regler desom som

sådan lagvalsregel innebär detta inte några andratillämpas enligtskall en
motsvarande äktenskapsrättsligde skulle ha uppstått iproblem än ensom

situation.
rättsordning saknarutpekade rättsordningenOm den är somen

materiella regler förkan möjligen hävda det saknaspartnerskap attattman
intetvisten. finns emellertid ingen anledninglösa den uppkomna Det att

Svensk§ PL gäller.i dessa fall huvudregeln i 2 kap. läven attanse
utländska rättsordningensi konsekvens härmed tillämpa dendomstol bör

för del.bestämmelser motsvarande fråga äktenskapetsom
här och hartvå utländska medborgare bosattaOm således ärsomen av

till efter denpartnerskap med varandra avlider, skallingått rätten arv
medborgare kap. §enligt lagen i det land där han l lavlidne prövas var

efterlevandevid svensk domstol där denIDL. I görpartnernprocessen
kunnabör svensk domstolgällande sin i egenskaparvsrätt partnerav

makesutländska rättordningens bestämmelsertillämpa den arvsrätt.om
fall problem,dock i vissa orsakaTillämpningen utländsk lag kanenav

könsrelatera-rättsordningens bestämmelsernämligen den utländska ärnär
rättsordningar favoriserarförekomma utländskaExempelvis kan detde. att

situationunderhållsbidrag. I dennadet gäller bestämmelserkvinnan när om
i kapprincipiella inställning redovisas 2ledning hämtas denkan somav

bestämmelser inte skalluppenbarligen könsrelaterade§ dvs.3 PL, att
tillunderhållsbidrag dömstillämpas på partnerskap. Det ut partnersom en

efter minimistandard, ochprincip, utgåkan, med ledning denna enav
minstvilka underhållsbidragefter de principer enligtsåledes bestämmas

ochregler. dennaenligt den främmande rättsordningens Hurskall utges
rättstillämpningen.fårliknande frågor skall lösas emellertid lämnas
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Vi vill framhålla de påpekade svårigheterna inte unika. Denäratt nu
svenska inte något heltäckandeIP-rätten Det inte ovanligtutgör ärsystem.

svenska domstolar i internationella sammanhang ställs inför tolknings-att
och tillämpningsproblem därför de materiella reglerna i främmandeatt en
rättsordning annorlunda de svenska eller därför vissa rättsinstitutär än att

främmandesaknas i den rättsordningen.

7.4.4 Erkännande utländska avgörandenav

finnspartnerskapslagen uttrycklig föreskrift erkännandeI en om av
IÄL.partnerskap hänvisning tillgenom

övrigt får erkännandebestämmelser bestämmelser medI anses som
anknytning till äktenskap skall tillämpas partnerskap.som

Allmänna bestämmelser erkännande utländska äktenskapsskillna-om av
IÄL.finns i bestämmelser kompletteras de konventions-der Dessa av

NÄFbaserade bestämmelserna i i 22 § och i lagen 1973:943 om
erkännande vissa utländska äktenskapsskillnader och hemskillnader. Viav

NÄFpå tidigare anförda skäl, valt undanta från tillämpning påhar, att
partnerskap. Bestämmelserna i 1973 ärs lag kommer däremot bliatt
tillämpliga.

Sverige kommer i princip erkänna partnerskapsskillnader haratt som
land.meddelats i annat

föreskrifter finns meddelade i 1973 årsAvsikten deär närmareatt som
IÄL beträffande äktenskapsskillnader skall tillämpas pålag och även

partnerskapsskillnader.
tillavgöranden det kan bli aktuellt ställningAndra äratt ta av-som

underhållsbidrag till avgöranden partnerskapetsgöranden partner, omom
arvsrättsliga avgöranden.förmögenhetsrättsliga rättsverkningar och

Huvudregeln beträffande erkännande och verkställighet utländskaav
uttryckligtavgöranden inte gäller statusfrågor detta kräverär attsom

författningsstöd.
författningsbestämmelser erkännande och verkställighetSamtliga om av

till skall tillämpas på motsvarandeavgöranden med anknytning äktenskap
anknytning till partnerskap. Undantagetavgöranden med utgörs av

NÄF.bestämmelsen i 22 §
1976: 108 erkännandeSådana bestämmelser finns i övrigt i lagen om

underhållsskyldighet,verkställighet utländskt avgörande angåendeoch av
fastställdaindrivning Sverige underhållsbidrag,lagen 1962:512 i avom
anledningeller lagen 1992:794 medi Danmark, Finland, Island Norge,

lagen 1977:595Sveriges tillträde till Luganokonventionen, SEVL, omav
områdeverkställighet nordiska domar privaträttenserkännande och av

och IDL.
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8 Ekonomiska konsekvenser

8.1 Inledning

ekonomiskaDe konsekvenserna partnerskapslag svåraär över-attav en
blicka. Detta beror på flera faktorer. sådanEn det oklart hurär äratt
många kommer vilja registrera sig. En denärattpar som attannan
ekonomiska situationen för dem kan tänkas ingå partnerskap okändärsom
varför det osäkert hur bl.a. olikaär bidragsformer skulle påverkas. En
partnerskapslag skulle enligt vår uppfattning sannolikt också få inteen
obetydlig attitydpåverkande effekt. De ekonomiska konsekvenserna av

effektdenna svårbedömbara.är
Även konsekvenserna vårt förslag till lag sambor könav om av samma

i praktiken utvidgning lagen 1987:813 homosexuella samboren av om- -
svåra bedöma.är att

8.2 Förslaget till lag partnerskapom

Som inledningsvis det oklart hur månganämnts är kan tänkas ingåpar som
partnerskap. Det har gjorts olika antaganden hur många iom personer
Sverige homosexuella och hurär många dem lever i fastasom av som

Ävenparförhållanden. Dessa siffror emellertid osäkra.är hadeom man
kunnat få fram tillförlitliga uppgifter dessa storlek går detom gruppers
ändå inte någorlundagöra säkert antagande hur många villatt ett om som
eller kan ingå partnerskap. Under de första månaderna den danskatre som
loven registreret partnerskab i kraft, oktober december 1989, lätom var -
totalt 324 registrera sitt partnerskap. Under 1990 ingicks 428par pan-
nerskap. Under de första åren lagens existens ingicks totalt knappttre av

500 partnerskap.l Mot bakgrund dessa uppgifter det rimligtär ettav
antagande antalet ingågna partnerskap i Sverige skulle bli för-att av
hållandevis begränsad omfattning.

Införandet partnerskapslag skulle komma dra med sig vissaattav en
kostnader engångsnatur. Vad vi tänker på den tekniskanärmast ärav
anpassning folkbokföringen partnerskapslag skulle föraav m.m. som en
med sig.

Den ökning de löpande administrativa kostnaderna vårt förslagav som
skulle föra med sig torde dock, med hänsyn till de förhållandevis få
partnerskap kan förväntas ingås varje år, försumbara. delEnsom vara av
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dessa kostnader hänförliga till hindersprövningen och registreringsför-är
Eftersomfarandet. vi föreslår regler och förfarandeatt samma samma

tillämpas vid hindersprövning för respektive förskall äktenskapsom
borgerlig vigsel torde kostnadsökning avseende dessa områdeneventuellen

för finnas beträffandeligga inom den variation kanramarna som
vigselfrekvensen.

Erfarenheterna från Danmark visar jämfört med äktenskap, för-att,
hållandevis partnerskap har partnerskapsskillnad,upplösts genom se

kanavsnitt 5.2.4. Det dock osäkert vilka slutsatser dra dessaär man av
tid. dockuppgifter eftersom lagen har varit i kraft under så kort Vi anser

finns skäl eventuell måltillströmrnning till domstolar-det attatt att anta en
mål bli mycket måttlig.avseende sådana och ärenden skullena

införandet uttalades farhågor förInför den s.k. homosexlagen attav
arbetsbelastning i avsevärd omfattning grunddomstolarnas skulle ökas på

bodelningstvister kunde bli aktuella följdde som enav m.m. som av
fallet. finnsErfarenheterna visar emellertid så inte blev Detlagen. att

har anknytningdärför knappast anledning tvister i övrigtatt anta att som
till partnerskap skulle bli särskilt frekventa.

i övrigt partnerskapslagdet gäller ekonomiska konsekvenserNär av en
kvalificerade gissningar. Dels det,det mycket svårt ärär göraatt ens som

partnerskap skullesvårt uppskatta hur mångatidgare nämnts, att som
vilka ekonomiskafinns det inga officiella uppgifter underingås. Dels om

förväntas ingåkanoch sociala förhållanden de lever,som personer som
partnerskap.

förslag i det innebär äktenskapets rättsverkningarVårt den del att
fall medförabli tillämpliga kommer i vissakommer även attpartner,att

offentliga inkomsterna ökaroffentliga utgifterna minskar eller dedeatt
områden. sådant område den allmänna pensioneringen.inom vissa Ett är

Å utgifter kan komma öka. Ettsidan finns områden därandra attstatens
efterlevandeskyddet inom arbetsskadeförsäkringsontrådet.sådant område är

utfallet totaltfinns områden där inte går hurSedan det vissa det sägaatt
villkorbli eftersom detta beror på vilka ekonomiskakommersett att som

område föräldraförsäkringen.i fråga lever under. Ett sådant ärpersonerna
medföra öppenhetenpartnerskapslag skulle sannolikt kommaEn att att

partnerskapslagoch homosexuella ökar. Vidare kantill homosexualitet en
homosexuella.främja parförhållanden bland Dessakomma stabilareatt

hälsoeffekter. fall sikt finnsförhållanden skulle kunna få positiva l vart
direktde offentliga utgifterna hardet därför anledning såvälanta att som

formsjukvård indirekta kostnader isamband med hälso- och avsom mer
följd partnerskapslag.inkomstbortfall skulle minska som en av enm.m.

till kön8.3 Förslaget lag sambor sammaom av

omedelbaramedföra någraförslag i denna del skulle inte kommaVårt att
för-något administrativteftersom förslaget inte förutsätterkostnader
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farande. Beträffande kostnadseffektema i övrigt föreligger i princip samma
osäkerhetsfaktorer det gäller effekternanär partnerskapslag.som av en

8.4 Vår samlade bedömning

Som framgått tidigare avsnitt det oerhört vanskligtär göraattav en
tillförlitlig bedömning de ekonomiska konsekvenserna förslag.vårtav av
Detta gäller såväl för de enskilda lagförslagen för förslaget i desssom

Vårhelhet. bedömning dock förslaget, bådeär kort och i synnerhetatt
lång sikt, totalt skulle innebära offentliga besparingar antingen isett

form minskade utgifter eller ökade inkomster.av





SOU 1993:98 speciaL... 129

9 Specialmotivering

1 Inledning

Värt förslag innebär det införs lag partnerskap, PL, och lagatt en om en
sambor kön vissa ändringar i äktenskapsbalkengörssamt attom av samma

och brottsbalken. Lagen sambor kön föreslås lagenersättaom samma
1987:813 homosexuella sambor. Samtliga bestämmelser tänktaärom att
träda i kraft samtidigt.

9.2 Förslaget till lag partnerskapom

Lagförslaget innehåller två kapitel. I det första finns bestämmelser om
partnerskaps ingående och upplösning. finnsI det andra bestämmelser om
partnerskaps rättsverkningar. Vi har valt lagstiftningstekniksamma som
finns i de danska och norska motsvarande lagarna, dvs. vi har i stor
utsträckning hänvisat till motsvarande bestämmelser för äktenskap och
gjort undantag från dessa bestämmelser i de fall vidär har detansett
nödvändigt eller lämpligt. viAtt har valt denna lagstiftningsteknik har flera
skäl. Den huvudsakliga anledningen flertalet de reglerär gälleratt av som
för äktenskap och makar föreslås gälla för partnerskap ochäven partner.
Avsikten också denär praxis finns på äktenskapsrättens områdeatt som
skall kunna tillämpas på motsvarande frågor för partnerskapets del.

1 kap. ingåendePartnerskaps och upplösning

Partnerskap

§ Partnerskap1 ingås mellan två kön. Depersoner av samma som
har ingått partnerskap med varandra är partner.

Bestämmelsen direkt översättning motsvarande regel i äkten-är en av
ÄktB.skapsbalken kap. fastslås1 § bestämmelsen1 Genom att part-

nerskap kan ingås relation ellerkrav pâ hushâllsgemenskap, sexuellutan
sexuell läggning medoch fler två ingå partnerskapinte kanänatt personer

Ävenvarandra. partnerskapet godasåledes står för vänneröppet t.ex.om
eller avlägsna släktingar kön, för homosexuelladet tänktärav par.samma
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den död ellerPartnerskap upplöses2 § partnernsgenom ena genom
partnerskapsskillnad.

ÄktB.kap. 5 §bestämmelse lDenna motsvaras av

Partnerskapshinder

antingenPartnerskap får ingås endast är3 § personernaom en av
hemvist i Sverige eller utländskmedborgare medsvensk

efter bosättning harmed hemvist härmedborgare varatsomen
i minst två år.

svensk myndighetsbestämmelseparagraf fårDenna omanses vara en
skäl, förpartnerskapsregistrering. praktiskaAvbehörighet förrätta attatt

för hinderspröv-skall ske inomdess uppfyllelsebedömningen ramenav
Bestämmelsen,partnerskapshinder.den konstrueratsningen, har ettsom

deminnebär minstför äktenskapets del,motsvarighetsaknar att en avsom
Beträffandeanknytning till Sverige.skall vissingå partnerskap havillsom

denna bestämmelseutformningenöverväganden vidvåra närmare av
anknytningsvillkor".avsnitt 6.2.2, "Etthänvisar vi till

frågannågra problemflertalet fall inte avgöratorde iDet möta att om
dubbelt medborgarskapharmedborgarskap. de fallnågons I en person

medborgarskap.åberopa svensktalltid kunnatorde han ett
rättsför-internationellavissal904:26 lkap. 3 § lagenl 7 s. om
statslöslikställsoch fönnynderskap,rörande äktenskaphållanden en

hanhemvist eller,i den där han harmedborgaremed stat omperson
flyktingpolitisk medvistelseort ochhemvist, där han har sinsaknar

likställdhetsregel börhemvist.där han har Dennamedborgare i den stat
förevarandevillkoren iprövningenanvändning vidtillkomma även av

paragraf.
vilketberoende på ihemvist kan varierabegreppetInnebörden av

årdefinition hemvistbegreppet,används.sammanhang det Den somav
tillutformades för kommanämnda lag,infördes i kap. 2 §1973 7 attovan

Definitioneninternationella familjerätten.användning inom den attanger
bosätt-hemvist där,skall habosatt i vissden är stat omansessom en

omständigheterna i övrigtochtill vistelsens varaktighetningen med hänsyn
kommahemvistbegrepp,stadigvarande. Detta ärmåste avsett attsomanses

behandlas3 § PL,enligt kap.vid prövningen 1till användning även
1987:18.utförligt i bl.a. SOU

hinderföreliggeringås detPartnerskap får inte§4 ett somom
åktenskapsbalken.kap.finns i 2något demmotsvarar somav
svensk lag.enligtpartnerskapingåRätten prövasatt

underârighet,hänvisar tillparagrafen näraäktenskapshinder ärDe som
i äktenskapsbalken,följdändringoch, efterbestående äktenskapsläktskap,
avsnitt 6.2.behandlats ihinder harbestående partnerskap. Dessa
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Den under 18 årär får inte ingå äktenskap tillståndsom utan av
länsstyrelsen i det län där den underårige har sin hemvist. För det fall den
underårige saknar hemvist i Sverige, faktisk eller fonnell, saknas
uttrycklig bestämmelse behörigär dispens-prövaom attvem som en
ansökan. Dispensansökan i sådanaprövas fall regeringen Tottie,av
Äktenskapsbalken och promulgationslag Stockholm 1990, 53.m.m., s.

En dispensansökan ingående partnerskap skall således prövasom av av
länsstyrelsen i det län där den underårige har sin hemvist eller, hanom
saknar hemvist i Sverige, regeringen.av

En ansökan ingå partnerskap med halvsyskonatt prövasom ett av
regeringen eller myndighet regeringen bestämmer. Vid dennasom
prövning torde kunna göra överväganden vidgörsman samma som en
motsvarande prövning för ingående äktenskap, och har sin grundav som
i de etiska synpunkter redovisats i avsnitt 6.2.1.som

En partnerskapsregistrering blir giltig även pannerskapshinderettom
konstateras. Om det förelegat absolut släktskapshinder ellersenare ett om

någon gift eller kan dock partnerskapetpartnema upplösas,partnerav var
ÄktB.jfr 5 kap. §5

Av andra stycket i denna bestämmelse framgår de i svensk lagatt
angivna partnerskapshindren alltid skall tillämpas, således någonäven om

de blivande utländskär medborgare avsnitt 6.2.3.partnemaav

Prövning partnerskapshinderav

5 § Innan partnerskap ingås skall det finns någotprövas hinderom
partnerskapet.mot

6 § Vid prövningen tillämpas de bestämmelser i kap.3 och kap.15
äktenskapsbalken gäller för förfarandet vid prövningsom av
âktenskapshinder.

Den huvudsakliga innebörden bestämmelserna hindersprövningär attav
för partnerskap och eventuella överklaganden beslut i samband därmedav
sker enligt regler gäller för hindersprövning för äktenskap.samma som

innebärDetta hindersprövningen skall Skattemyndighetengörasatt av
i det län där någon folkbokförd eller, ingenär dem ärparternaav om av
folkbokförd här i landet, i det län där någon dem vistas. En begäranav om
hindersprövning skall göras hos valfri skattemyn-parterna gemensamtav

ÄktB.dighet eller allmän försäkringskassa 3 kap. §l Den varkensom
eller skall folkbokförd här i landet skall vid hindersprövningenär vara om

möjligt visa intyg utländsk myndighet sin behörighet ingåett attupp av om
ÄktB.partnerskapet 3 kap. första2 § stycket Detta intyg behöver

emellertid, eftersom hindersprövningen alltid skall ske enligt svensk lag,
inte innehålla uppgifter ålder, civilstånd släktförhållan-ochänannat om
den. Om det fordras särskilt tillstånd till partnerskapet på grund av
underårighet eller släktskap skall sådant uppvisas vid hinderspröv-nära

ÄktB.ningen 3 kap. 2 § andra stycket
Vid hindersprövningen skall skriftligen försäkranparterna avge en
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ÄktB. förordningen 1987:1015 försäkran vid3 § Enligt3 kap. om
för försäkranfaställer Riksskatteverket formulär denhindersprövning, som

förslag till lagskall vid hindersprövning. Vårtblivande makar omavge
ändringen i äktenskapsbalkenmed den föreslagnapartnerskap sammantaget

hindersprövning för äktenskapformulär får utarbetas förinnebär att nytt
för partnerskap.och

finns något hinderSkattemyndigheten det inteFinner mot part-att
utfärda intyg dettamyndigheten begäranskallnerskapet, parterna omav

ÄktB. 2 §hos länsrätten 15 kap.beslut får överklagaskap. 4 § Detta3
ÄktB.

ÄktB handläggningen ifinns bestämmelseroch 4 §§15 kap. lI om
för ingående äktenskapansökan dispens närlänsstyrelsen enavav om

överklagas.sådant beslut Dessaunderårig och hurblivande make är ett
dispens förvid ansökanfår motsvarande tillämpningbestämmelser omen

partnerskap.ingående av
förfarandet vid prövningenbestämmelsesärskildNågon avom

Typisktnödvändig.vi inte bedömtanknytningsvillkoret har settvara
folkbokföringen. Omför prövningenframgår uppgifter behövsde avsom

kompletteringarfår Skattemyndigheten begäraskulle falletså inte avvara
tillhandahålla begärdasedanfråga. Han eller hon hari attpersonen

dessa riktlinjer kanförfarande enligtupplysningar. Etthandlingar och
principer.följa allmännasägas av

Partnerskapsregistrering

släktingariregistreringPartnerskap ingås närvaro§7 avgenom
andra vittnen.eller

§bestämmelserna i 4 kap. 2tillämpasVid registreringen8§
på motsvarandeäktenskapsbalken sätt.

förfarandet vidföreslåspartnerskapsregistreringFörfarandet vid motsvara
skallnärvarande.samtidigt Deskall såledesborgerlig vigsel. Parterna vara

samtycker tilldefråga förrättaren förklaraför sig på part-attavvar
därefter förklara deskall ärnerskapet. Förrättaren partner.att

vigselföreskrifter1987:1019 medförordningen närmareI somom
före-finnsVigselförrättare,eller särskilt förordnadförrättas domareav

och kvinnan.skall rikta tillvilka ord vigselförrättarenskrifter mannenom
partnerskapsregistrering.utfärdas förMotsvarande förordning bör

ilagfaren domareregistreringsförrättareBehörig är9 § att vara
har förordnar.länsstyrelseneller dentingsrätt som

partnerskaps-förrättabehörigbestämmelse ärDenna attsomanger vem
genomföra förrätt-någon skyldighetmedför dock interegistrering. Den att

undervigaframgår skyldighetengäller vigselVadningama. att av
Motsvarande för-års förordning.paragrafer nämnda 1987föregående

detta förför partnerskapet;ordningsregler behövs även attatt garantera
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den vill och har ingårätt partnerskap också skall få tillfälleattsom att
det.göra

10 § För partnerskapsregistrering gäller i övrigt bestämmelserna i
kap.4 7 och 8 §§ äktenskapsbalken föreskriftersamt som

meddelas regeringen.av
Beslut förrättande partnerskapsregistrering överklagasom av

enligt bestämmelserna i 15 kap. 3 och äktenskapsbalken.4 §§
Beträffande internationella förhållanden rörande partner-

skapsregistrering gäller 1 kap. 4 9 §§ lagen 1904:26 1s. om-
vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och
förmynderskap.

Hänvisningarna i första stycket innebär registreringsförrättaren skallatt
förvissa sig hindersprövning har skett inom fyra månader före denattom
planerade partnerskapsregistreringen och inget hinder har framkommit.att
Efter partnerskapsregistreringen skall registreringsförrättaren tillgenast

överlämna bevis partnerskapsregistreringen och sändapartnema ett om
underrättelse partnerskapsregistreringen till den skattemyndighetom som
har gjort hindersprövningen.

Regeringen medges här vidare utfärda behövliga föreskrifter förrätt att
partnerskapsregistrering; bl.a. motiveringen under föregående tvâse
paragrafer.

Hänvisningen i andra stycket innebär beslut partnerskapsförrättareatt av
kan överklagas till länsstyrelsen vilkens beslut kan överklagas till
kanunarrätten.

Hänvisningen i tredje stycket till kap.l 8 och 9 §§ i lagen
1904:26 1 vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskaps. om

och förmynderskap innebär partnerskapsregistrering inför svenskatt
myndighet sker enligt svensk lag utomlands ingångna partnerskapsamt att
erkänns här under vissa förutsättningar. Hänvisningen till 1 kap. 5 och
6 §§ i 1904 års lag innebär regeringen får utfärda bemyndigandenatt att
förrätta pannerskapsregistreringar utomlands enligt svensk lag och i
Sverige enligt utländsk lag. Beträffande våra överväganden i sistnämnda
avseenden hänvisar vi till avsnitt 6.2.4, "Ingående partnerskapav

Partnerskapsskillnad m.m.

§ Bestämmelserna1l i 5 kap. äktenskapsbalken gäller föräven part-
nerskapsskillnad.

Samma regler gäller för partnerskapsskillnad för äktenskapsskillnad.som
Bestämmelserna innebär i korthet de ochär överensatt partnema, om
ingen dem varaktigt bor tillsammans med barn under 16 åregetav som
står under den vårdnad eller de redan levt åtskilda i två år,partnems om
kan få partnerskapsskillnad omedelbart efter ansökan. Detsamma gäller om
partnerskapet har ingåtts i strid vissa partnerskapshinder. andra fallImot
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föregås partnerskapsskillnaden betänketid på minst månader. Närav en sex
dom partnerskapsskillnad vinner laga kraft partnerskapet upplöst.ären

12 § Mål partnerskapsskillnad och mål där talan förs faststäl-om om
lelse partnerskap består eller inte består partnerskaps-âratt ett
mål. förBestämmelser äktenskapsmál gäller föräven part-
nerskapsmâl.

ÄktBkap. finns särskilda bestämmelser rättegången i äktenskaps-I 14 om
mål. rättegângsbestämmelser blir tillämpliga påDessa även partner-
skapsmål.

Även de allmänna internationellt privaträttsliga bestämmelserna om
äktenskapsmål, 3 kap. och 10 12 §§ lagen 1904:261 5 1s. om- -

rättsförhâllanden rörande äktenskap och förmynder-vissa internationella
förordningenblir tillämpliga på partnerskapsmål. Betämmelsema iskap,

internationella rättsförhållanden rörande äktenskap,1931:429 vissaom
förmynderskap dock inte tillämpas. framgåradoption och skall Detta av

beträffande detta undantag2 kap. 4 § PL. För våra övervägandennärmare
avsnitthänvisar vi till 6.2.10.

ÄktB6 regleras domstolens underrättelseskyldighet tillI 14 kap. §
fall behövs. föreskrifter hur dennamakarna i de betänketid Närmare om

fullgöras finns i förordningen 1983:490underrättelseskyldighet skall om
uppgifter beträffande äktenskapsskillnaderskyldighet för domstol lämnaatt

förordning finns bestämmelser domstols underrättelse-I omm.m. samma
mål varigenom äktenskap harskyldighet domstolen har avgjortnär ettett

förklarats eller domstol hareller vigsel har ogiltigupplösts när enen
meddelat beslut upplösningmeddelat beslut i främmandeatt ett stat om av

gälla i Sverige.äktenskap skallett
äktenskapsregistret föreskrivs vidareförordningen 1987:1022I enom

för underrätta SCB bl.a. vissa domar och beslutskyldighet domstol att om
äktenskapsmål.i

Även motsvarande tillämplighetnämnda förordningsbestämmelser fårnu
på partnerskap.

svensk domstolParmerskapsmdl får alltid13 § part-tas upp av om
nerskapet har ingåtts här.

kan medföra svenskainternationellt privaträttsliga reglernaDe att
gift sig i Sverige. Dettainte behöriga skilja makardomstolar är att som

sådant fallsvårigheter för makarna, eftersom de iinnebär inga särskilda
i land de har starkarefå äktenskapsskillnad till ståndkan ett annat somen

anknytning till.
Sverige kan endastpartnerskapet situationen FörutomFör är en annan.

stå till tjänst medför närvarande förväntasDanmark och Norge part-
således svensk lagBakgrunden till bestämmelsennerskapsskillnader. är att

ingåtts här också kan upplösas.partnerskapmåste garantera att som
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2 kap. Partnerskapets rättsverkningar

§ Ett partnerskap harl rättsverkningar äktenskapettsamma som
med de undantag i 2 4 §§.som anges -

Bestämmelser med anknytning till äktenskap och makar till-
lämpas på motsvarande för partnerskap och intesätt partner om
undantagsreglerna i 2 4 §§ anledning till annat.ger-

stycket denna bestämmelseFörsta lägger grunden för partnerskapetsav
innebörd. Bortsett från undantagen följandei paragrafer innebär det allaatt
äktenskapets rättsverkningar också skall gälla för partnerskapet.

Med äktenskapets rättsverkningar inte bara sådana får effektavses som
äktenskapets beståndunder också rättsverkningar får betydelseutan som

samband med äktenskapeti upplöses och därefter. Bestämmelsenatt
inriktar sig inte enbart på rättsverkningar framgår lag ocksåutansom av

sådana från författningar lägre dignitet.som emanerar av
Andra stycket i bestämmelsedenna lägger fast huvudregeln för-att

fattningar eller delar författningar något har samband medsättav som
bestående eller upplöst äktenskap skall motsvarande tillämplighet påett
bestående eller upplöst partnerskap. Härmed reglerävenett avses av mer

mindre administrativeller karaktär, exempelvis sådana gällerrent som
myndighetersdomstolars, och enskildas skyldigheter lämnaatt upp-

lysningar i olika sammanhang.
valda lagstiftningstekniken innebär i princip alla regler medDen att

till tillämpas därföranknytning äktenskap ska på partnerskap. Det saknas
distinktioner egentliga rättsverk-anledning mellan äktenskapetsgöraatt

ningar och andra bestämmelser med anknytning till äktenskapet.
inte bedömt det vilkaVi har möjligt uttömmande exaktattvara ange

"Äktenskapetsbestämmelser paragrafen omfattar. I bilagasom
redovisaderättsverkningar, inventering", finns antal författningaretten

innehåller bestämmelser med anknytning till äktenskap. l bilagasom
"Äktenskapets rättsverkningar presentation", finns redogörelse fören en-
några de centrala bestämmelserna. slutet på varje kapitel finnsl enav mer

kommentar där vi i omfattning viss effekt ellerkort vilkenanger en
bestämmelse avsedd omfattas partnerskapet.är ävenatt av

Tillämpningen lagen 1987:232 sarnbors hem,av gemensammaom
ogiftasambolagen, begränsad till de samboförhållanden där sambomaär är

1 §. Annorlunda uttryckt äktenskapets rättsverkningarär atten av
be-bestående äktenskap utesluter sambolagens tillämpning. förevarandeAv

följer istämmelse i PL det förhållandet någonäven ettatt att parternaav
samboförhållande tillämpningen bestämmelserna iutesluterär partner, av
sambolagen på detta samboförhållande. i vårt förslag till lagAv l § om
sambor kön följer inte heller omfattar samborsambolagenattav samma

kön gifta ellerår partner.av samma som
finns samborDet andra bestämmelser tillämpningäven vars

förutsätter samboma ogifta. heller i dessa fall får satnbomalnteäratt vara
Här kan betämmelsema i jordabalken 12 kap.hyranämnaspartner. om

§ fjärde stycket samtliga ärvdabalken 3 kap. 7 §l JB, bestämmelser i
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ÄBfjärde stycket och bestämmelserna i lagen 1941:416 arvsskattom
och gåvoskatt 3 § AGL.a

l 2 kap. 4 äktenskapsbalken§ stadgas den gift inte får ingåäratt som
Ävenäktenskap. dennabestämmelser föruttryckär rättsverk-nytt ett en

ning äktenskapet, nämligen bestående äktenskap äktenskapshinder.ärattav
I 7 kap § brottsbalken1 kriminaliseras förfarande i strid nämndaett mot
stadgande.

Redan följerPL således bestående äktenskap eller partnerskapattav
Ävenäktenskaps- ochutgör partnerskapshinder. kriminaliseringen ettav

förfarande i strid nämnda hinder följer PL. Det torde därför i ochmot av
för sig inte nödvändigt med uttryckliga bestämmelser i äktenskaps-vara
balken eller brottsbalken vad där gäller för makar gäller förävenatt som

Äktenskapsbalkens och brottsbalkens bestämmelser får emellertidpartner.
så centrala vi har bedömt det lämpligt med uttryckliga föreskrifterattanses

i dessa avseenden, avsnitt 9.4 och 9.5.se
ÄktBPå flera ställen i registrering skall ske förhållandenattanges av

har samband med rättsverkningama äktenskap. Det gällerettsom av
naturligtvis först och främst uppgifter ingâgna och upplösta äktenskapom

ÄktB.skall registreras inom folkbokföringen 18 kap. 5 § Blandsom
andra förhållanden eller handlingar ska eller kan registreras kansom

äktenskapsförord, gåvor mellan makar,nämnas anmälan bodelningom
under äktenskap och bodelningshandling 7 kap. 3 § tredje stycket, 8 kap.

§ andra och1 tredje stycket, 9 kap. 1 § andra stycket och 13 kap. 6 §
ÄktB. Dessa uppgifter in i äktenskapsregistret efter underrättelse fråntas

ÄktBtingsrätt 16 kap. § och förordningen1 l987: 1022 äktenskaps-om
registret. De nämnda bestämmelserna, liksom övriga bestämmelser inu

ÄktB16 kap. reglerar förfarandet vid registreringsärenden, omfattassom
förevarande bestämmelse.av

finnsDet ytterligare författningsregleradeantal registerett som
innehåller uppgifter har samband med äktenskap. Här kan detnämnassom
statliga och adressregistret SPAR, utsökningsregistret ochperson-
skatteregister. Bestämmelser dessa finnsregister dels i datalagenom
1973:289, dels i olika registerförfattningar. flera författningarI dessaav

registren skall eller får innehålla uppgifterattanges om en persons
civilstånd eller make 3 förordningen§ 1981:4 det statligaom person-
och adressregistret, 4 § utsökningsregisterlagen l986:617 och 5 och 8 §§
skatteregisterlagen l980:343. Vad i denna författningar sägstypsom av

make ska gälla även partner.om
1 flera författningar finns "civilstândbegreppet Ingenstansnämntssom

finns definition detta begrepp. Det får emellertid ligga i sakensen av anses
med "civilstånd" ogift, gift, frånskild ellerärnatur att avses om en person

Ävenänka/änkling. uppgift någon eller f.d.äratt partner partneren om
får uppgift civilstånd.anses som en om

Hos många myndigheter finns blanketter där det förekommer eller skall
fyllas i uppgifter civilstånd. Ett exempel deklarations-ärom en persons
blanketter. Ett ansökningsblanketter olika slag. Vi vill erinraärannat av

dessa blanketter får omarbetas.attom
Självfallet det inget hindrarär i vissa författningar harattsom man som
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valör förordningar i tydlighetens intresse ändrar med hänsyn tillav texten
partnerskapet. Vi har denna fråga hör till sådana följdfrågoransett att som
får närmare övervägas vid genomförandet reformen.av

2 § Partner får varken eller adoptivbarngemensamt antaensamma
enligt 4 kap. föräldrabalken. hellerInte får enligtpartner
13 kap. 8 § föräldrabalken i egenskap särskilt för-utses att av
ordnade förmyndare vårdnadenutövagemensamt om en
underârig.

paragrafenI konstateras inledningsvis inte har möjlighetatt partner att
adoptera Därefter slås fast inte heller fårgemensamt. att partneren
adoptera Här skall anmärkas make kan få tillståndattensam. atten
adoptera den andra makens barn make också i vissa andrasamt att en
situationer, nämligen den andranär maken försvunnen, sinnessjukär eller
sinneslö, kan tillåtas adoptera Enligt vårt förslag får emellertidensam. en

aldrig genomföra adoption; alltså inte formpartner iensam en ens av
styvbamsadoption.

För kan således vårdnad bam inte uppkommapartner ettgemensam om
med stöd adoptionsbestämmelsema. Genom undantaget hänför sigav som
till 13 kap. 8 § föräldrabalken kan vårdnad inte heller uppstågemensam

i egenskap särskilt förordnade förmyndareatt partnema tillgenom utsesav
vårdnadshavare. Något hinder enligt lag fårmot att partnemaen av
vårdnaden barn i egenskap särskilt förordnad förmyndareettom av
föreligger dock inte.

§3 Bestämmelser, gäller för makar och tillämplighetsom vars
uppenbarligen beroendeär makarna kön,äratt motsattav av
gäller inte för partner.

Bestämmelsen i denna paragraf innebär generellt undantag för reglerett
där makarnas eller de tidigare makarnas kön har avgörande betydelse.
Undantaget berör huvudsakligen två regler, dels sådana, utövergrupper av
dem i föregåendenämnts paragraf, upphov tillsom gemensamtsom ger
föräldraskap och dels sådana, inte förkommande,så oftanumera som ger
ekonomiska förmåner gifta kvinnor eller änkor.

denInom första hamnar reglerna insemination ochgruppen om
befruktning utanför kroppen. Här återfinns också de materiella reglerna

faderskapspresumtion.om
Undantagsreglema i den förra och i den aktuella paragrafen innebärnu

inte i något fall kan uppnå för-sammantaget att partner gemensamt
äldraskap till barn eller vårdnad.ett gemensam

Den andra bestämmelser undantas denna paragrafgruppen som genom
inte heller särskiltär omfattande. Lagstiftaren har under decenniersenare

i takt med kvinnornas intåg arbetsmarknaden de flestamönstrat ut
bestämmelser detta slag och förekommandei fall dem medersattav
könsneutrala regler. Exempelvis har änkepensionen inom den allmänna
pensioneringen efterlevandepension till make, utgår tillersatts av som
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övergångsbestämmelsemaefterlevande make kön. Som äroavsett
kan efterlevande dock inte komma i fråga förutformade, partneren

änkepension enligt de gamla reglerna.
området för arbetsskadeförsäkring, genomgått liknandePå ensom

första tidpunkten förreform, förhåller det sig något armorlunda. I hand är
enligt Övergångsreglema avgörande för äldre regler skallarbetsskadan om

Änkan kan alltså,tillämpliga. till avlider i dag ävenen man som omvara
komma ihar ingåtts efter ikraftträdandet de reglerna,äktenskapet nyaav

änkelivränta. kan inte uteslutas övergångsregleråtnjutande Det ävenattav
utgå efter äktenskapfall åstadkomma ånkeförmåner kani andra kan att

avskaffats. Paragrafeningåtts sedan förmånema egentligen harsom
inte blir tillämpliga efterlevandeÖvergångsreglemainnebär partneratt

lagstiftning bestämmande för eventuellagällande bliroch att omnu
Även inträffar efterutgå. arbetsskadanefterlevandeförmåner kan om

utgå.vissa fall änkelivränta börjaikraftträdandet de reglerna kan inyaav
gift ikraftträdandet deemellertid kvinnan vidförutsätterDet att av nyavar

åtnjutande änkelivräntavilket inte kan komma ireglerna, gör att partner av
stöd dessa övergångsregler.med av

ersättning till19 § lagen 1988:589Det kan nämnas att m.m.om
lydelse innehåller särbestäm-ledamöter i dess gällanderiksdagens ennu

Vårtsakna betydelse.änkor, dock sannolikt kommermelse för attsom
särbestämmelsen inte skallmedför alla förhållandenförslag under att

tillämpas.
äldre bestämmelserutgår enligt gällande elleränkeförmånerDe som nu

regelmässigt denefterlevandeförmåner,liksom könsneutrala närupphör,
vårt förslag uppbyggdSå huvudregeln iefterlevande gifter sig. ärom som
efterlevandeförrnånernakönsneutralasig helt naturligt defaller det att

inte meningenefterlevande ingår partnerskap. Detockså den ärupphör när
bestämmelsebehandlas annorlunda. Enänkeförmånema skall sägeratt som
omfattas således integifter sigänkeförmän upphör änkannäratt avomen
alltså änkan ingårundantagsbestärnrnelse. Förmånen upphör närdenna

på grundfall änkeförmåner, upphörtvissa kanpartnerskap. I nyttsom
blir kortvarigt. Ettdet äktenskapetäktenskap, återupplivas om nya

effekt.fallkortvarigt partnerskap får i sådana samma
bostadstilläggkommunalt1962:392 hustrutillägg ochEnligt lagen om

födda ellerutgå gifta kvinnor 1934folkpension kan hustrutillägg tilltill
fasta, vilket innebärfyllt 65 år. Tidsgränsemainte hartidigare, är attsom

1999. Enligtefter utgångenhustrutillägget kommer utmönstratatt avvara
hustrutilläggfem år föräktenskapet ha i minsthuvudregeln skall attvarat

alldärför sannolikt saknautgå. Hustrutillägget kommerskall kunna att
hur helstför reglerna undantaspraktisk betydelse partner, genomsommen

paragraf.förevarande
dåmake. Makelagstiftningen oftastgift benämns i ärEn person

kallas makai författningstextkönsneutralt. gift ärAtt merpersonen
har ofta speciella skäl.sällsynt och

ikrigsplaceringsprernie för flygförare1985:728Förordningen om
Utgångspunktenväcker i sammanhanget visst intresse. ärflygvapnet att

anställdaförordningen, nämligen deflygförare berörsalla som varsom av
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redan 1985, Om flygförarenär män. avlider i år har hans efter-unga
levande maka i vissa fall till krigsplaceringspremie efterlevande-rätt som
förmån. Det finns inte anledning efterlevande skulle hamänatt tro att
fömekats förmånen det hade funnits kvinnliga flygförare. Förmånenom
torde alltså inte uppenbarligen beroende makarna ärattanses vara av av

kön och bör därför inte falla in under undantagsbestämmelsen.motsatt
medförDetta flygförares efterlevande berättigadäratt partneren samma

förmåner flygförares efterlevande maka.som en
Här bör också vissanämnas processuella bestämmelser vid s.k. negativ

bördstalan. En grund presumtionsregeln i kap.l § FB1man som av
far till barn kan väcka talan barnet för få faderskaps-ett mot attanses som

Ärpresumtionen upphävd. död kan bl.a. maka undermannen mannens
Ävenvissa förutsättningar väcka talan kap.3 § FB. barnetl kan väcka

Ärtalan i syfte. död kan talan i stället riktasmot mannen samma mannen
maka eller andra arvingar 3 kap. 2 § FB. Att lagstiftarenmot mannens

har ickedet könsneutrala maka förklaringenanvänt har äratt om mannen
gift så måste det med kvinna. Undantagsregeln inte avseddär attvara en
träffa dessa bestämmelser. Huvudreglema gäller och medför att marmens

kan rikta talan barnet och barnetpartner mot mot partner.marmens
del författningstexterI har valt uttryckssättet "make elleren man

maka", bl.a. i förordningen 1984:936 bidrag till flyktingar förom
kostnader för anhörigas till Sverige. Särskilt det gäller blivandenärresor
makar eller tidigare makar används uttrycket "mannen och/eller kvinnan".
Ett exempel på sistnämnda uttryckssätt återfinns i förordningen 1983:490

förskyldighet domstol lämna uppgifter beträffande äktenskapsskill-attom
nader Där föreskrivs bl.a. 3 § domstol skall underrätta skatte-attm.m. a
myndigheten i det län där eller kvinnan eller har varitär senastmannen
folkbokförd lagakraftvunnen äktenskapsskillnadsdom. Ett annatom
exempel 8 kap. 1 § lagen 1962:381 allmän försäkring.är Här sägs:om
"Folkpension i form efterlevandepension ..omställnings-utgörsav av .......
pension och särskild efterlevandepension till eller kvinna,en man vars
make avlidit". Bestämmelser denna inte avsedda falla underärtyp attav
undantagsbestämmelsen.

En bestämmelse värd uppmärksamma finns i kommunalskatte-attannan
lagen 1928:370, anvisningarna till 46 § " ellerp. om en........ ..
kvinna levt tillsammans med sin ..bedöms med ledningman av......
föreskrifterna i 65 §." Såvitt kan bedömas skrivsättet kvarleva frånär en
förr. den mån bestämmelsenI i dag har någon betydelse torde den attavse
klarlägga makar levt tillsammans. heller denna bestämmelseInte ärom
avsedd träffas undantagsbestämmelsen i 2 kap. 3 § PL.att av

62 § lagen 1941:416I arvsskatt och gåvoskatt vad iom anges som
visst fall skall antecknas i bouppteckningsprotokollet. Enligt denna
bestämmelse skall antecknas bl.a. "för gift kvinna jämväl hennes namn

ogift". inteNumera kan bara kvinnor byta de gifter signär utansom nanm
också Hur bestämmelsen hanteras praktiskt inte känt. Detmän. ärrent

logiska och ändrat på grund äktenskapärmest att var en som namn av
omfattad bestämmelsen. såOm fallet får utgå ifrån denär attanses av man

hanteras praktiska det gäller partnerskapet. Sannoliktsätt närsamma
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har bestämmelsen förlorat hel del i betydelse sedan haren personnummer
kommit användas för identifiering.att

författningarEn del med barn eller avkomling ävenattanger avses
styvbam. Inte i någon författningarna förekommer definitionav en av
styvbamsbegreppet. Allmänt språkbruk inte någon entydig bild. Deger
problem kan uppstå grund härav hänför sig dock huvudsakligen tillsom

i samboförhâllanden.styvbam Vi kan här utgå ifrån det inteäven om-
framgår författningsdirekt respektive ordalydelse i fallatt vart ettav -

förälder gift föräldernsbarn betraktas styvbam till make;ärvars som
åtminstone så länge äktenskapet består. Huvudregeln vad gäller part-
nerskapets effekter avsedd innebära förälderbarnär äratt att ett vars

betraktas styvbam till den andra De eventuellapartner partnern.som
kvalifikationer styvbarnsförhållandet respektive författning sedanav som
kan ställa krav exempelvis barnet skall hemmavarandeattsom vara- -
gäller givetvis sedan styvbamet i familjen består tvåäven partnersom av
och barn.

i kap. föräldrabalken subusidiär under-Förutom regeln 7 5 § om
hållsskyldighet i förhållande till makes barn finns hel del bestämmelseren

förälders skyldigheter,make rättigheter och harsom ger en som an-
knytning till makens oftast uppbyggda så föräldrarsbarn. De är att
rättigheter och skyldigheter direkt medan styvföräldems medanges anges

regel innebörd med förälder likställs den gift eller iäratten av som
förekommande fall sambo med föräldern. Regler denna vållartypav
generellt inga särskilda problem det gäller partnerskapet. Denärsett

för förälders för förälderskommer gälla på sättatt partnersamma som
socialförsäkrings- ochmake. Reglerna återfinns huvudsakligen inom

bidragssystemet.
förVad gäller lagen 1978:410 till ledighet vård barn,rätt av m.m.om

följande uppmärksammas. Utgångspunkten i lagen bl.a. denkan är att som
gift förälder rättigheter förälder. Avsiktenmed har ärär attsamma som

med förälder.motsvarande skall gälla den har ingått partnerskapäven som
från allmänna till ledighet för vård barn finnsBortsett den rätten av

emellertid i § andra stycket särskild regel ledighet i anslutning till4 en om
beräknade eller faktiska nedkomst och för bam.barns att ettett amma

tillbestämmelse hänför sig naturligtvis i sin helhet barnets eller detDenna
Eftersom inte uttryckligen kanblivande barnets detta sägsmor. man

teoretiskt tänka sig moderns med stöd bestämmelsen begäratt partner av
ledighet samband med barns födelse". sådan begäran bör kunnaEn

i kap.avslås med hänvisning till undantagsbestämmelsen 2 3 § PL.
har förtsHär skall uppmärksammas den diskussionäven som om en

möjlig-lagändring skall förmå fäder i utsträckning utnyttjastörreattsom
föräldraledig. sådan bestämmelse skulle ocksåheterna En eventuellatt vara

omfattas undantagsregeln i denna paragraf.av

internatio-Bestämmelserna i förordningen 1931:429 vissa4 § om
adoption för-nella rättsförhållanden rörande äktenskap, och

mynderskap inte för partnerskap.gäller
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Enligt vårt förslag skall med några undantag alla bestämmelser gällersom
för äktenskap och makar gälla för partnerskapäven och Dettapartner.
gäller internationelltprivaträttsligaäven bestämmelser, såväl allmänna som
konventionsbaserade. Av skäl vi har utvecklat i avsnitt 6.2.1O skallsom
bestämmelserna i års1931 förordning dock inte tillämpas i partnerskaps-
rättsliga sammanhang. Detta gäller 7 § i förordningäven nämnda som
reglerar behörig domstol i mål äktenskapsskillnad Någonom m.m.
uttrycklig erinran denna förordning inte skall tillämpas i målattom om
partnerskapsskillnad har inte gjorts i kap.1 ll § PL.

9.3 Förslaget till lag sambor könom av samma

förslagVårt till lag i denna del uppbyggt med lagstiftningsteknikär samma
förslagvårt till partnerskapslag, dvs. med inledande huvudbe-som en

stämmelse och med undantagen i följande paragrafer. Förslaget bärs upp
tanken sambor kön jämställasskall med samborattav av samma av

kön i den utsträckning jämställs med makar.motsatt partnersom
förhållandetDet och kvinna lever tillsammans sådantatt en man en
vissa rättsverkningar inträdersätt kan uttryckas olika vis. Här kanatt

uttryck sambor, varaktigtnämnas sammanboende, stadigvarandesom
sammanboende och sammanboende under äktenskapsliknande förhållanden.

lagen 1973:650I medling mellan samlevande används uttrycket "manom
och kvinna sammanlever eller sarnrnanlevt". I farniljebidragsför-som
ordningen 1991:1492 används uttrycket "sambor kön".motsattav

l986/87:124I 48 och l986/87:1 252 vilkaprop. s. prop. s. anges
omständigheter bör inverka på avgörandet huruvida två leversom personer
i sarnboförhâllande eller i hushållsgemenskap slag. Vártett annaten av
förslag inte innebära någon ändring i dettaär avseende.avsett att

Genom lagen sambor kön kommer den s.k. homosex-om av samma
lagen upphävas. De uppräknade lagar till vilka homosexlagen hänvisaratt
kommer samtliga omfattas den föreslagna lagen.att av nu

1 § Vad gäller i fråga och kvinna lever till-som om en man en som
sambor, skall tillämpas pa två eller tvåäven mänsammans som

kvinnor lever tillsammans under motsvarande förhållandensom
med de undantag i och2 3 §§.som anges

bestämmelse lagensDenna huvudbestämmelse.är Den alla reglerattanger
olika dignitet praxis vad gäller könäven motsattav men personer av som

lever eller har levt tillsammans sambor skall tillämpas på samborävensom
kön under motsvarande förhållanden.av samma

hellerInte det gäller denna lag detnär möjligt fullständigär göraatt en
"Äktenskapetsuppräkning de bestämmelser bilagaIav som avses.

rättsverkningar presentation", finns några dessa bestämmelseren av-
beskrivna. hänvisarVi till denna bilaga.
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Det förekommer i andra författningar krav på sambo skallett att en
ogift. Som vi har berört i specialmotiveringen till 2 kap. l § PLvara

innebär det krav påäven sambo inte Samma kravärett att partner.en
förkommer gälla sambor kön. följerDetta kravetatt attav samma av

skallde leva tillsammans "under motsvarande förhållanden".
förekommerDet olika håll bestämmelser tillämpning förutsättervars

tvâ sambor har varit gifta med varandra eller de har eller har haftatt att
barn tillsammans. Bestämmelser denna finns främst inom social-typav

skattelagstiftningen.och För dessa bestämmelsers tillämpning pä sambor
förutsättskön samboma tidigare har varit varandrasatt partner.av samma

§2 Bestämmelsen i 13 kap. föräldrabalken8 § gemensamtom
utövande vårdnad underårig inte tillämplig pá samborärav om

kön.av samma

bestämmelseDenna undantagen i 2 kap. 2 § PL. Detmotsvarar ett av
föreligger givetvis inte något lagligt hinder imot att parterna etten av
förhållande får vårdnaden bam i egenskap särskilt förordnadettom av
förmyndare. Detta gäller vilket kön den andre har.oavsett parten

finnsDet emellertid ingen anledning något motsvarandegöraatt
undantag för bestämmelser adoption. Enligt gällande det interätt ärom

Ävenmöjligt för andra makar adoptera så kalladeän att gemensamt.
styvbams- eller närståendeadoptioner förbehållna makar.är

3 § Bestämmelser tillämplighet uppenbarligen beroendeärvars av
samboma kön, inte tillämpliga.är äratt motsattav

Denna bestämmelse kap.2 3 § PL. Den kan, i likhet medmotsvarar
motsvarande bestämmelse i PL, komma välla vissa tillämpningspro-att
blem. Det inte heller beträffande detta möjligtär undantag uttömmandeatt

vilka bestämmelser Avsikten med bestämmelsen dockärange som avses.
den skall tolkas dess motsvarighet i SåledesPL.sättatt samma som

undantas denna bestämmelse bl.a. regler konstlad befruktning.genom om

9.4 tillFörslaget lag ändring iom

äktenskapsbalken

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse
2 kap.

4 §

gift får inte ingå gift fårDen äkten- Den eller intär ärnytt partnersom som
ingå äktenskap.skap. nytt
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Nuvarande lydelse Förslagen lydelse

3 kap.
3 §

Kvinnan och skall vid hinders- Kvinnan och skall vid hinders-mannen mannen
skriftligenprövningen försäkra på heder prövningen skriftligen försäkra på heder

och de inte släkt med och deär inte släktär medsamvete att samvete att
varandra i och nedstigande led varandra irätt och nedstiganderätt ledupp- upp-
eller helsyskon. Har de inte tillstånd till eller helsyskon. Har de inte tillstånd till
äktenskapet enligt 2 kap. 3 § andra äktenskapet enligt 2 kap. 3 § andrastyc- styc-
ket, skall deras försäkran också ket, skall deras försäkran ocksåattavse attavse

inte halvsyskon.de de inte halvsyskon.är är
begär hindersprövningDe skall begär hindersprövningDe skallsom som

heder och skriftligen på heder och skriftligensamvete samveteuppge uppge
de tidigare har ingått äktenskap. Den de tidigare har ingått äktenskap ellerom om

tidigare har ingått äktenskap skall partnerskap. Den tidigare har ingåttsom som
styrka äktenskapet har blivit upplöst, äktenskap eller partnerskap skall styrkaatt

inte detta framgår folkbokföringen äktenskapet eller partnerskapet harattom av
eller intyg från utländsk myndighet. blivit upplöst, inte detta framgårav om av

folkbokföringen eller intyg från ut-av
ländsk myndighet.

kap.5
5 §

Om äktenskapet har ingåtts Om äktenskapet har ingåttstrots att trots att
imakarna släkt med varandra i rakt makarna släkt med varandraär raktär

och nedstigande led eller helsys- och nedstigande led eller helsys-är ärupp- upp-
kon, har och makarna till kon, har och makarna tillrätt rättvar en av var en av
äktenskapsskillnad föregående be- äktenskapsskillnad föregående be-utan utan
tänketid. gällerDetsamma äktenska- tänketid. Detsamma gäller äktenska-om om

har ingåtts någon makarna har ingåtts någon makarnapet trots att pet trots attav av
redan gift och det tidigare äktenska- redan gift eller och det tidi-partnervar var

inte har blivit upplöst. äktenskapet eller partnerskapet intepet gare
blivithar upplöst.

Föreligger tvegifte, har och någon makarnaVar gift eller part-var en av av
makarna i det tidigare äktenskapet vid äktenskapets ingående,rätt haratt ner var
få detta upplöst äktenskapsskillnad och makarna eller i detpartnernagenom en av

föregående betänketid. tidigare äktenskapet eller partnerskapetutan
få detta upplöst äkten-rätt att genom

skapsskillnad eller partnerskapsskillnad
föregående betänketid.utan

I fall i första stycket kan fallI i första stycket kansom avses som avses
talan förasäktenskapsskillnad talan äktenskapsskillnad förasäven ävenom om

allmän åklagare. allmän åklagare.av av
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Innebörden bestämmelserna i dess ändrade lydelse beståendeär attav
äktenskap eller partnerskap äktenskapshinder och, efter hänvisningutgör

§ PL, partnerskapshinder.i 1 kap. 4 även
uppgiftsskyldigheten vid hindersprövning förinnebär vidareDe att

ingånget äktenskap eller partnerskap. Efteräktenskap omfattar tidigare
omfattar uppgiftsskyldigheten vid hinderspröv-hänvisningi kap. 6 § PL1

för partnerskap förhållanden.ning samma
äktenskapsskillnadslutligen utökning tillinnebärDe rätten utanen av

den situationen någonföregående betänketid till närävenatt avavse
gäller motsvarandeEfter hänvisning i kap. § PLmakarna 1 11är partner.

för make.för partner som

till ändring i brottsbalkenFörslaget lag9.5 om

Föreslagen lydelseNuvarande lydelse

7 kap.
1 §

den gift ellereller Ingårgift äktenskap ärIngår den är partnernytt nysomsom
eller partnerskap, dömesmed den äktenskapingår ogift äktenskap ärsom

elltäktenskaptvegifte till böter eller obehörig ingåendegift, fördömes av
eller fängelsepartnerskap till böterfängelse i högst två år.

gällerhögst två år. Detsamma annat
eller partnerskaingår äktenskapsom

den gift ellermed är partner.som

för-lydelse kriminaliseras vissai dess nuvarandeEnligt kap. 1 § BrB7
ÄktB. Ändringen iäktenskapshindret i 2 kap. 4 §faranden i strid mot

i strid 2 kap. 4 §förfarandenbrottsbalkeninnebär motsvarande motatt
ÅktB föreslagna lydelse kriminaliseras.i dess
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Reservation
ledamöterna ÖsthGöte Jonsson m, Rosaav c, Chatrine Pålsson kds

och Arne Jansson nyd

Vi delar inte maj oritetens uppfattning beträffande äktenskapsliknandeen ny
lag för homosexuella.

Äktenskapslagstiftningen har tillkommit utifrån den åsikten för-att
hållandet mellan och kvinna utgör naturlig för familjenen man en en ram

varande samhällets grundstenar. En lag baserad påsom denen naturligaav
ordningen det relationenär mellanatt och kvinnaman garanterarsom
släktets fortbestånd och där barnen således intar framskjuten plats.en
Äktenskapet mellan och kvinna såledesär unikt. Andra sarnlevnads-man
former skall givetvis respekteras från samhällets sida och enligt vâr
uppfattning finns det anledning vissaöver bestämmelser, framföratt alltse
på det sociala trygghetsområdet, för människor delar hushålls-som
gemenskap på andra grunder äktenskapets.än

Direktiven för partnerskapsutredningen omfattande. Bl.a. skulle ut-var
redningen behovetöver ökad trygghet för människor leverse av som
tillsammans och på olika grunder delar hushållsgemenskap. Utredningen
har dock inte fördjupat sig i denna vidare fråga, vilket vi beklagar.
Majoriteten har i stället ensidigt inriktat arbetet, liksom införskaffandet av
underlagsmaterial, på de homosexuellas situation. Del B dettaav
betänkande, "Homosexuella parrelationer och barn och homosexuella
föräldrar" bestyrker detta.

Majoriteten motiverar detta bl.a. med, "Såvitt vi känner till föreligger
inte heller några önskemål från lever i hushållsgemenskappersoner som

enbart den anledningen kunnaatt få ingå partnerskap". Inte heller viav
har föreslagit någon partnerskapslagstiftning för denna utangrupp en

gällandeöversyn trygghetsbestärmnelser skilda områden. Mångaav
delar hushållsgemenskap saknar möjlighet via organisatio-personer som att

driva sina önskemål och detta hade i högre gradännu motiveratner
utredningsinitiativ i frågan.

Vi har den uppfattningen frågan förstärktreservanter attsom om
trygghet för människor stadigvarande delar hushåll ingående börsom
belysas. Frågan gäller således inte enbart homosexuella andraävenutan
former sarnboende. Detta kan gälla syskon bott tillsammans underav som

lång tid eller stadigvarande hushållsgemenskap baserad på lången
vänskap. I många fall har oförutsedda händelser, såsom hastigt dödsfall,
skapat problem för den efterlevandestora i sådan hushållsgemenskap.en
Vi översyn gällande lagaratt och bestämmelser till förmånmenar en av
för denna människor delar hushållsgemenskap skall omfattagrupp som
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försäkringssanunanhangisociallagstiftningen, förmånstagarbegreppetsåväl
detta skall ansökani åtnjutandeberörd lag. För kommaeller att avannan

vederbörligomgående iRegeringen börlämplig myndighet.hosgöras
den frågan.ordning utreda

homosexuella majoritetenförregistrerat partnerskapförslag tillDet som
Ävenmöjligt. lagensäktenskapslagstiftningenföreslår ligger så nära som

så harfrån majoritetenambitionendetta. Trotsutformning bestyrker man
äktenskapslagstift-frånviktiga punktertvingad görasig avstegattansett

för barnenochområden berör barnengällerningen. Detta ansvaretsom
naturligabaserade denlagstiftningen. Dessaför ärinom avstegramen

heterosexuella och homosexu-itill bamalstringförutsättningarskillnaden i
i frågan.grundinställningbestyrker vårrelationer. Dettaella

dockmajoritetenhomosexuella påvisarföradoptionsrättenVad gäller
väldirektiven mycketfråga enligtdennaosäkerhet. Trotspåtaglig atten

majoritetenså föreslårutredning,behandlas i dennakunnaskulle attnu
utredningkommandetillskall hänskjutasadoptionfrågan rör armansom

sammanhang."och störreannatett
för homosexuellaåktenskapsliknande laggällerdetSvårigheten när en

lagstiftningen. Detta kaninternationellauttryck i denockså tillkommer
medborgarskap ellertilltrygghetsfrâgor,ekonomiska rättengällat.ex.

problemocksåkanflyktinglagstiftningen. Härianhörigbegreppet stora
homosexualitetuppgifternabeträffandetrovärdighetenuppstå vad gäller om

inteUtredningen haruppstå.integritetsproblembesvärligadärmed kanoch
problem.dessatillräckligt belyst

förhomosexuellaallahellerutredningen inteframgår ärSom enav
detVissa kan intepartnerskap.registreratlagstiftning accepteratypenav

äktenskapet. Dessajämställs medfulltintepartnerskapslagenfaktum utatt
andrapartnerskapslagenbetecknarkritiker ett arrangemangrangenssom

mycketlikahomosexuella inte skulleuppfattningbefäster att varasom en
inte skallförhållandehomosexuelltåterAndravärda. att ettanser

och kvinna.mellanförhållandetgrunderpåformaliseras mansamma som
förslag.majoritetensinteproblem lösesjust dessaVi att genommenar

värde, i dettalikamänniskorsentydigt slå fast allaangelägetDet är att
enligt vårolikhet.människors Detaccepterande ärockså klartligger ett av
olikhetenskylaförsökaönskvärt övermöjligt elleruppfattning sig attvare

lagstiftning.visslikforrnighet iotydliggenom
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Registrerat partnerskap, m.m.

Dir. 1991:6

Beslut vid regeringssammanträde 1991-01-10

Chefen för justitiedepartementet, statsrådet Freivalds, anför.

Mitt förslag

En kommitté tillkallas för dels göra utvärdering lagenatt en av
1987:813 homosexuella sarnbor, dels lagstiftningövervägaom en om
s.k. registrerat partnerskap.

Inledning

I januari 1978 tillkallade dåvarande chefen för Socialdepartementet en
parlamentariskt kommitté med uppgift undersökasammansatt deatt
homosexuellas situation i samhället och föreslå åtgärder föratt att
undanröja kvarvarande diskriminering homosexuella. Kommittén,av som

utredningen de homosexuellas situationantog inamnet samhället,om
överlämnade i augusti 1984 betänkandet SOU 1984:63 Homosexuella
och samhället. betänkandetI föreslogs olika åtgärder för förbättra deatt
homosexuellas situation.

När det gäller samlevnad mellan homosexuella avvisade utredningen
möjligheten till äktenskap med tanke de grundmurade värderingarna

äktenskapet institution för familjebildning mellan ochom som en man
kvinna. En alternativ lösning diskuterades inom utredningen innebarsom

rättsverkningar skulle knytas tillatt anmälan eller registrering denen av
homosexuella samlevnaden. Ett sådant nyskapat institut ansågs emellertid
olämpligt det skälet registreringen skulle hänföra sig bara tillattav
homosexuella och innebära de utpekades i onödan. Däremot bordeatt
enligt utredningen homosexuell samlevnad från rättslig synpunkt
jämställas med vad inom lagstiftningen kallas äktenskapsliknandesom
förhållande eller motsvarande uttryck.

I 1986/87: 124 de homosexuellas situation i samhället anslötprop. om
sig föredragande statsrådet till utredningens bedömning det inteatt var
möjligt införa bestämmelser tvåatt kön rättsom gav personer av samma

Äveningå äktenskap med varandra. i frågaatt registreringom av
homosexuell samlevnad delade statsrådet utredningens uppfattning.
Statsrådet erinrade den i lagstiftningsärende föreslagna lagenett annatom

sambors hem prop. 1986/87:1 och föreslog dennaom gemensamma att
lag skulle särskild lag tillämpliggöras på homosexuellagenom en
samboförhállanden.

Vid riksdagsbehandlingen avstyrkte riksdagen motionsförslag attom
den familjerättsliga lagstiftningen i sin helhet skulle tillämpliggöras
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rättsliga regleringentillstyrkte den föreslagnahomosexuella avpar men
1986/87:28, rskr. 350.homosexuell samlevnad LU

utfärdades 1987:813med riksdagens beslut lagenenlighetl om
skall vad gäller i frågahomosexuella sambor. Enligt denna lag omsom
och bestämmelser tillämpasantal uppräknade lagar ävensambor enligt ett

homosexuellt förhållande.tillsammans iborpå två ettsompersoner
1987:232 samborsingår lagenuppräknade lagarnaBland de om

samboförhållandeinnebärhem. Den lagen när ettatt,gemensamma
till delning sådangiftorättsliknandesamboma fårupplöses, rätt aven

och bohag harbostaddet hemmetegendom i somgemensamma
upphörfall då samboförhållandetbegagnande. Ianskaffats för gemensamt

efterlevande sambon alltid hadöd skall den rättsambonsdengenom ena
anskaffats förhemmet hardeterhålla så mycketatt somgemensammaav

värdeegendomen räcker dessbegagnande så långt attgemensamt --
1962:381 allmänenligt lagentvå gånger basbeloppetmotsvarar om

ekonomiskahålla isär sinasambor önskarsådanaförsäkring. För som
delningsreglerlagensmöjlighet avtalaförhållanden öppnas attatt omen

får undersambo vidaresamboförhållande. Engälla i derasinte skall
bohag.sambons bostad ochden andraförutsättningarvissa rätt övertaatt
betalasambon i principegendom, skallfår sådansamboOm övertaen

sambon.till den andraersättning för den
fråganvåren 1989prövade riksdagenanledning motionerMed omav

homosexuella. Riksdagenpartnerskap förregistreratinföra s.k.att
några omständigheterhänvisning tillmotionerna medavstyrkte att nya

sida intefrån riksdagensställningstagandeföranleda ändratborde ettsom
rskr. 174.framkommit 1988/89:LU22,hade

i kraft ipartnerskaplag registreratoktober 1989 träddeDen 1 en om
låtaköntvâden lagen kanDanmark. Enligt personer av samma

har med vissapartnerskappartnerskap. Registreringsittregistrera av
ingående. Undantagäktenskapsrättsverkningarundantag somsamma

och möjlighetenvårdnad barntillbl.a. förgäller rätten attomgemensam
adoptera barn gemensamt.

införamotionsyrkandenriksdagen på1990 prövadeVåren attnytt om
godkändariksdagensittpartnerskap. Iregler registrerat avom

1989/90:LU23:följandedärvid bl.a.uttalade lagutskottetbetänkande
tillämpas i någothar kunnat änhomosexuella sambor"Lagen mernuom

månutvärdering i vadförtvå år och tiden kan avvara mogen en
homosexuella detförmedfört de fördelarlagstiftningen har varsom

bör ocksåUtvärderingenskulle dem.de reglernaavsikten att genya
i daghomosexuellafrågor dekartläggning andrainnefatta somaven

utvärderingsådanutgår frånUtskottetproblem.upplever attett ensom
vi Sverigehuruvida isanmianhang. Fråganstånd i lämpligttillkommer

denpartnerskap efterregistrerat mönsterreglerskall införa avom
väckt.för tidigtdäremotantagits i Danmarkhar ärlagstiftning som

anknytningmedspörsmålrått rättslikhet iinom NordenSedan länge har
rättslikhetdennadet angelägetutskottetfamiljerätten, ochtill attanser

regeringendet angelägetutskottets meningEnligt ärbevaras. taratt
länder rörandeövriga nordiskaöverläggningar medtillinitiativ
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möjligheterna till lagstiftning på området i nordiskt samförstånd. Ien
avvaktan utvecklingen i våra grannländer bör emellertid frågan om
svensk lagreglering vila."

Socialstyrelsen, beslut regeringen den 10 decembersom genom av
1987 har övergripande för samordningen insatser förgetts ett ansvar av
de homo sexuella, har i skrivelse till regeringen den 18 juni 1990en
föreslagit lagstiftning registrerat partnerskap, byggd den danskaen om
lagen.

överväganden

Som riksdagen har framhållit kan det finnas anledning utvärderaatt nu
lagen homosexuella sambor. Det arbetet bör utföras parlarnen-om av en
tarisk kommitté. Kommittén bör undersöka vilka effekter lagen harsom
fått och bedöma lagen fyller de funktioner den avsedd haär attom som
eller den i något eller några avseenden bör förändras. Inomom ramen
för arbetet med utvärdera lagen homosexuella sambor kan detatt om vara
lämpligt också behovet lagstiftningöverväga s.k. registreratatt av en om
partnerskap.

En grundläggande fråga därvid vilket tillämpningsområdeär som en
lagstiftning registrerat partnerskap bör ha. Kommittén bör övervägaom

sådan lag bör omfatta enbart homosexuella relationer eller denom en om
istället bör utgå från någon form hushållsgemenskap och i så fallav
vilken.

Socialstyrelsens förslag går på registrerat partnerskap medut att ett
vissa undantag skall få rättsverkningar äktenskap har. Förettsamma som

skall kunna bedöma vilka undantag med sådanatt man som en
utgångspunkt sig påkallade det nödvändigt inventeraärter att
äktenskapets olika rättsverkningar. Någon fullständig genomgångmera av
det slaget har inte föregått socialstyrelsens förslag. blir därförDet en
viktig uppgift för kommittén.

Vid sådan genomgång torde det civilrättsliga området framfören
allt familjerättsliga regler, däribland de handlar underhåll ochsom om

komma i blickpunkten. straffrättenInom kan frågor exempelvisarv, om
tvegifte få betydelse. Inom aktualiseras bl.a. reglernaprocessrätten om

förjäv närstående Detsamma gäller inom associationsrätten.personer.
Också inom arbetsrätten socialförsäkrings-, hyres- ochsamt
skattelagstiftningen finns antal regler sikte påett stort tarsom
äktenskaplig samlevnad och alltså behöver i förevarandeövervägassom
sammanhang.

Kommittén bör analysera internationelltde privaträttsliga aspekteräven
med s.k. registrerat förapartnerskap kan med sig. Likasåett systemsom

bör kommittén sådant medför någraöverväga ett systemom
komplikationer vad gäller Sveriges internationella åtaganden, särskilt
inom området för familjerätt och mänskliga rättigheter.

Med hänsyn till det önskvärt med nordisk rättslikhetär bl.a.att
familjerättens område, bör kommittén vidare del de erfarenheterta av
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Danmark informerahar vunnits i och sig situationen pâ detsom om
området andra nordiska jämföraktuella i de länderna 1989/90:LU23.

Kommittén bör utifrån detta ställning till lagstiftningta om en om
partnerskap bör införas i Sverige och vilken omfattning ochregistrerat

framinriktning den i så fall bör ha. Kommittén bör läggaävensom
behövlig rättslig reglering.förslag till

Övrigt

parlamentariskbör utredningen bedrivas underSom jag redan har nämnt
bör också knytas sakkunniga ochmedverkan. Till utredningen experter.

regeringens direktiv till samtliga kommittéerutredningen gällerFör
utredningsförslagens inriktningsärskilda utredare angåendeoch

angående beaktande EG-aspekter i1984:05 ochdir. av
1988:43.utredningsverksamheten dir.

slutfört före utgången maj 1992.Utredningsarbetet skall vara av

Hemställan

har anfört hemställer jag regeringenhänvisning till vad jagMed attnu
justitiedepartementetbemyndigar chefen för

kommittéförordningenkommitté omfattadtillkallaatt aven -
dessamed uppdrag utredamed högst ledamöter1976:119 attsex-

frågor,
ordförande,ledamöterna attutseatt av varaen

och biträdesekreteraresakkunniga,besluta annatexperter,att om
kommittén.

skallkostnadernaregeringen beslutarVidare hemställer jag attatt
huvudtitelns anslag Utredningarandrabelasta m.m.

Beslut

och bifallerföredragandens övervägandenansluter sig tillRegeringen
hemställan.hennes

Justitiedepartementet
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Socialstyrelsens
till registreratFörslag lag partnerskapom

Två kön kan låta registrera sitt partnerskap.§1. sammapersoner av
har registrerat sitt partnerskap registreradeDe är partner.som

Registrering

för registrering partnerskap gäller bestämmelser-§2. Som villkor av
äktenskapshinder i kap äktenskapsbalken. Partnerskap2na om

endast någon svensk med-kan registreras ärparternaom av
fast hemvist riket.borgare eller har i

föreskrifter villkorsprövningen ochRegeringen meddelar om
registreringen.förfarandet vid

Rättsverkningar

de i anförda undantagenRegistrering partnerskap har med 4§3. av
ingående äktenskap.rättsverkningar som avsamma

äktenskapi lagstiftning behandlarBestämmelser svensk som
för registreratskall motsvarande användningoch makar ges

och registreradepartnerskap partner.

föräldrabal-för makar i 4 kapReglerna adoption§4. gemensamom
partnerskap.ken inte tillämpning registreratäger

innehåller särskildalagstiftning,Bestämmelser i svensk som
tilläktenskap med anknytningregler den ipartenom ena

registrerat partnerskap.inte tillämpning päkön, ägerpartens
och svenskaöverenskommelserBestämmelser i internationella

inte till-författningar internationella rättsförhållanden ägerom
mindre överenskom-partnerskap, medlämpning registrerat

eller motsvaranderegistrerat partnerskapmelsen handlar om
rättsinstitut.

Upplösning

motsvarande till-äktenskapsskillnad§5. Bestämmelser ägerom
registrerat partnerskap.lämpning

Ikraftträdande m m

kraft 1990Lagen träder i xxxxx
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7. juni 1989.

Lov registreret partnerskabom

VI MARGRETHE DEN AN DEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør
vitterligt:
Foiketinget har vedtaget Vi ved Vort samtykke stadfwstet følgende lov:og

§ To af køn kan lade deres partnerskab registre-personer samme
re.

Registrering

§ 2. /Egteskabslovens kapitel l § 12 § 13, stk. l stk.og og og
pkt., finder tilsvarende anvendelse registrering af part-
nerskab, jf. dog stk. 2.

Stk. Registrering af partnerskab kan kun ske, hvis begge
eller af dem har bopwl her i landetparter dansken stats-og

borgerskab.
Stk. Regler fremgangsmåden ved registrering afom part-

nerskab, herunder prøvelse af, betingelseme for registreringom
opfyldt, fastsättes af justitsministeren.er

Retsvirkninger

§ 3. Registrering af partnerskab har med de i § 4 anførte undtagelser
retsvirkninger indgåelse af zegteskab.samme som

Stk. Bestemmelser i dansk lovgivning, omhandlersom
aegteskab atgtefaller, skal anvendes tilsvarende registreretog
partnerskab registrerede partnere.og

§ 4. Adoptionslovens regler zegtefmller finder ikke anvendelse påom
det registrerede partnerskab.

Stk. Myndighetslovens § 13, pkt., § 15, stk.og om
finder ikke anvendelse det registrerede partnerskab.argtepar

Stk. Bestemmelser i dansk lovgivning, der indeholder
saerlige regler den i xgteskab bestemt ved dennespart etom ene
køn, finder ikke anvendelse det registrerede partnerskab.

Stk. Bestemmelser i intemationale traktater finder ikke
anvendelse på det registrerede partnerskab, medmindre med-
kontrahenteme tilslutter sig dette.
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Opløsning

retsplejelovens kapitel 42kapitel 4 5/Egteskabslovens§5. og og
af registreretopløsninganvendelsetilsvarendefinder et

stk. 2partnerskab, jf. dog og
anvendes ikke§ 4643, stk./Egteskabslovens §Stk. og

partnerskab.registreretOpløsning afved et
registreredekan§ 448retsplejelovensStk. Uanset part-c

i landet.altid opløses hernerskaber

Ikrafttraedelsesbestemmelser m.v.

1989.oktoberi kraft dentrender§6. Loven

vedGrønland, kanikke for FazrøemegaelderLoven§7. menog
kraft for disseidelviselleranordning heltkongelig sattes

fazrøskesazrligedeafvigelser,med delandsdele ogsom
tilsiger.forholdgrønlandske

1989juniSlot, den 7.ChristiansborgGivet
SeglHándKongeligeUnder Vor og

MARGRETHE R.

ClausenP./H.
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30 1993 40apr. nr.

Lov registrert partnerskap.om

§1. T0 homofile kjønn kan sitt partnerskappersoner av samme
registrere, med de rettsvirkninger følger denne lov.som av

§2. Ekteskapslovens kapittel l gjelder vilkár for å inngâsom
ekteskap, får tilsvarende anvendelse ved registrering part-av
nerskap. Ingen kan inngá partnerskap så lenge tidligereet
registert partnerskap eller ekteskap består.

Ekteskapslovens kapittel 2 gjelder prøving ekteskaps-som av
vilkâr kapittel 3 gjelder vigsel, får ikke anvendelse vedog som
registrering partnerskap.av

Registrering partnerskap kan bare skje dersom ellerav en av
begge har bopel her i riket, minst dem harpartene og en av
norsk statsborgerskap.

Prøving villkârene fremgangsmâten ved registreringav og av
partnerskap skjer regler fastsatt departementet.etter av

§3. Registrering partnerskap har med de unntak følgerav som av
§ rettsvirkninger inngâelse ekteskap.samme som av

Bestemmelser i norsk lovgivning omhandler ekteskapsom og
ektefeller gielder tilsvarende for registren partnerskap og
registrerte partnere.

§4. Adopsjonslovens regler ektefeller gjelder ikke for registrenom
partnerskap.

§5. Uavhengig bestemmelsen i tvistemálsloven § 419 kan sakav a
oppløsning registrert partnerskap inngått her iom av som er

landet, alltid reises for norsk domstol.

§6. boven i kraft når Kongen bestemmer.trer

§7. Fra den tid loven i kraft, gjøres følgende endriger i andretrer
lover:

Straffeloven 22. mai 1902 10 endres slik:nr.

§ 220 skal lyde:

Den inngâr ekteskap i strid med ekteskapsloven §§ 3 eller ellersom
inngâr partnerskap i strid med partnerskapsloven § 2 første ledd,som

ekteskapsloven § eller partnerskapsloven § 2 første ledd armet
punktum, straffes med fengsel inntil âr.4 Var ektefellen eller partneren
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uvitende ekteskapet eller partnerskapet inngâtt i strid med deatom var
reglene, kan han eller hun straffes med fengsel inntil 6 år. Med-nevnte

Virkning straffes måte.samme
fengsel år straffesMed inntil 4 den, bevirker eller medvirker til,som

registrenekteskap eller partnerskap, de bednytte-at et som grunn av
de former ogyldig, inngâs med uvitende ugyldig-er noen, som er om
heten.

lyde:§ 338 skal

inngâr ekteskap ellerDen partnerskap lov registrenettersom om
partnerskap med tilsidesetting de gjeldende bestemmelser prøvingav om

ekteskapsvilkårene eller prøving vilkârene for registrering part-av av av
nerskapet, dispensasjon eller andre lovbestemte betingelser, eller som
medvirker hertil, straffes med bøter.

juli 1991 ekteskap endres slik:2. Lov 4. 47nr. om

lyde:§ 4 skal

kan inngâ ekteskap så lenge tidligere ekteskap eller registrenIngen et
består.partnerskap

skalførste ledd bokstav lyde:§ 7 e

brudefolkene skriftlig samvittighetskal erklaareHver acre oge. av
inngâtt ekteskap eller registren partnerskaphan eller hun harom

tillfelle fram bevis for det tidligeretidligere. I skal det legges at
ekteskapet eller det registrerte partnerskapet opphørt ved død ellerer
ved skilsmisse, eller oppløst § 24.etter

ektefellen registrerteBevis for den tidligere eller denat partneren er
innenlandskdød, føres regel ved fra eller utenlandskattest ensom

offentlig myndighet. slik ikke skaffes, kan legge sineKan attest partene
opplysninger bevis fram for vedkommende skiftedommer,og

skiftetskifteloven § 8 andre første ledd. Hører ikke under norsk
skifterett, kan spørsmålet bringes inn for skiftedommeren det stedet

ektskapsvillkårene Skifteretten avgjør ved kjennelseder omprøves.
skal godtas. Kjennelsen kan påkj den avgjørelsenbevisene ares av som

melding til fylkesman-går Er bevisene godtatt, skal skifterettenmot,
kan påkjzere kjennelsen.nen, som

for eller registrerte partnerskapet opphørtBevis ekteskapet detatt er
føres ved å legge fram be-ved skilsmisse eller oppløst § 24,etter

for endelig. Hvorvidtvillningen eller dommen med denattest at er en
ved inngåelse ekteskaputenlandsk skilsmisse skal legges til grunn av

lov juni 1978avgjøres departementet reglene i 2.her i landet, etterav
38 § 4.nr.

i;
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§ 7 første ledd bokstav j første ledd skal lyde:

Hver brudefolkene skal stille forlover skal erklzere påav en som are
samvittighet han eller hun kjenner opplyseat parten,og partenog om

tidligere har inngått ekteskap eller registren partnerskap og om
brudefolkene beslektet slik i §nevnter som

første,§ 8 andre tredje ledd skal lyde:og

har giftDen eller i registren partnerskap tidligerevzert vart part etsom
må godtgjøre boet i det tidligere ekteskapet eller det registrerteat
partnerskapet overlatt skifteretten til behandling, eller legge framer
erklaering fra den tidligere ektefelle eller tidligere ellerpartner
arvingene det innledet privat skifte.atom er

Dette gjelder ikke dersom det fremlegges erklzering fra den tidligere
ektefelle eller det i ekteskapet eller det registrertepartner at part-om
nerskapet ikke formue skulle deles, eller fra avdød ektefellesvar som
eller arvinger de samtykker i gjenlevende beholderpartners at atom
boet uskiftet.

det tidligereEr ekteskap eller registrerte partnerskap oppløst på
måte ved død, det gått år siden det bletoarmen enn og er mer enn

oppløst, det tillstrekkelig den vil inngâ ekteskap opplyserat nytter som
det skiftet, eller det ikke å skifte mellom ektefelleneat ater var noe

eller partene.
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ÄKTENSKAPETS RÄTTSVERKNINGAR,
EN INVENTERING

Denna bilaga förteckning författningardeöver vi harupptar en som
påträffat vid vårt arbete med inventera äktenskapets rättsverkningar ochatt
bestämmelser med anknytning till äktenskapet.

Förteckningen innehåller författningar vi har fått framsom genom
Justitiedepartementets rättsdatasystem använda följande sökord:attgenom
äktenskap, maka, make, hustru, änk, giftermål och vigs med alla av-
ledningar dessa 0rd gifta och gift. Den innehåller också fåtalsamt ettav
andra författningar betydelse för äktenskapet inte innehållerav men som
något sökorden. En del författningarna vi utförligare ipresenterarav av

"Äktenskapetsbilaga rättsverkningar, presentation". den månIen
författningarna i redovisningen inventeringen behandlas i betänkandetav

finnseller i bilaga 6 hänvisning till det aktuella kapitlet.en
Den valda inventeringstekniken behäftad med följandeär svaghet. Den

medför bestämmelser inte innehåller något sökorden inteatt auto-som av
matiskt fångas bestämmelserDe med denna teknik riskerarupp. som man

inte med vid inventeringen kan indelas i tvåatt grupper.
förstaDen vad vi förkallar hänvisningsparagrafer. sådanär Engruppen

paragraf innehåller inte något sökorden hänvisar tillav men en arman
bestämmelse innehåller något de valda sökorden. Ettsom av av oss ex-
empel sådan hänvisningsparagraf 39 kap. § rättegångsbalken.5ären

fullFör med säkerhet kunna fånga alla sådana hänvisnings-att upp
paragrafer krävs manuellt går igenom alla gällande författningar,att man

arbete vi har bedömt praktiskt ogenomförbart.ett som som
andraDen sådana bestämmelser innehåller andra iär ochgruppen som

för sig relevanta sökord. påExempel sådana sökord "familj "närståen-är
de" och "anhörig". Det knappast någonär tvekan make tillhörattom en

Ävendessa kategorier. sambor eller kön inbegrips imotsattav samma
vissa fall i dessa begrepp. Vi har emellertid valt begränsa antaletatt
sökord till de inledningsvis nämnda det skälet vi redan med de valdaattav
sökorden har vi fångat mängd författningar ävenstorupp en som
innehåller andra tänkbara sökord. utvidgning antaletEn sökord skulleav
därför få mycket liten praktisk betydelse.

Trots den redovisade svagheten vi den inventeringattovan anser som
vi har gjort tillfyllest för kunna bedöma vilka bestämmelser medär att
anknytning till äktenskapet det finns anledning undanta iattsom en
partnerskapslag.

Författningarna inte uppställda efter någon särskild systematik.är
Datasökningen har utförts den 31 augusti 1993.
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Religionsfrihetslag 1951:680
Kungörelse 1974: 152 beslutad regeringsformom ny
Kungörelse 1974:153 beslutad riksdagsordningom ny
Sekretesslag 1980: 100 bet. kapitel 6-
Departmentsförordning 1982: 1177
Sjölag 1891:35 1s.

1960:729Lag upphovsrätt till litterära och konstnärliga verkom
Lag l936:79 erkännande och verkställighet dom meddelatsom av som

i Schweiz SEVL bet. kapitel 6 och 7-
Rättegångsbalk 1942:740 RB bet. kapitel 4 och bil. 6 kapitel 13-

och 16
Lag 1946:807 handläggning domstolsärenden bet. kapitel och4om av -

bil. 6 kapitel 16
1977:595Lag erkännande och verkställighet nordiska domar påom av

privaträttens område bet. kapitel 7-
Lag 1962:512 indrivning i Sverige underhâllsbidrag, fastställda iom av

Danmark, Finland, Island eller Norge bet. kapitel 7-
Kungl. Majzts protokollskungörelse 1971:1066 för de allmänna

domstolarna
Rättshjälpslag 1972:429 bet. kapitel 4-

1974:752 nordisk vittnespliktLag om m.m.
1976: 108 erkännandeLag och verkställighet utländskt avgörandeom av

angående underhållsskyldighet bet. kapitel 7-
Brottsbalk 1962:700 BrB bet. kapitel 6 och 9 bil. 6 kapitel 13samt-
Förordning 1979:572 tingsrättsinstruktionmed
Fastighetsbildningslag 1970:988 bet. kapitel 4 och 6 bil. 6samt-

kapitel 9
Jordabalk 1970:994 JB bet. kapitel och bil. 6 kapitel4 9-
Fastighetsdatakungörelse 1974:1058
Aktiebolagslag 1975:1385 bil. 6 kapitel 17-

1980:1103 årsredovisningLag i vissa företag bil. 6om m.m. -
kapitel 17

Lag 1985:658 arrendatorers förvärva arrendestället bil. 6rätt attom -
kapitel 9

1898:64 boskillnadLag 10s. om
Lag 1904:26 vissa internationella rättsförhållanden rörande1 oms.

IÄLförmynderskapäktenskap och bet. kapitel och 97-
1920:406 införande giftermålsbalkenLag om av nya

försäkringsavtalLag l927:77 om
1928:280 angående införandeLag lagenav om arv

Lag 1931:155 angående för meddela bestämmelserKonungenrätt att om
internationella rättsförhållanden rörande äktenskaps rättsverkningar

Förordning 1931:429 internationella rättsförhållanden äkten-rörandeom
NÄFskap, adoption och förmynderskap bet. kapitel 7 och 9-

arvskifteLag 1933:315 angående införande lagen boutredning ochomav
efter finsk, medLag 1935:44 dödsbo dansk, isländsk eller norskom

borgare, hade hemvist här i riket bet. kapitel 7som m.m. -
Lag 1936:83 angående vissa utfästelser gåvaom
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Kungl. Maj cirkulär 1942:664 till domstolarna:ts i riket rörande adoption
finska bamav

Föräldrabalk 1949:381 FB bet. kapitel 3 och 9 bil.samt-
6 kapitel 5 och 6

Lag 1949:382 införande föräldrabalkenom av
Förordning 1949:661 skyldighet för domstol lämna uppgifter i målom att

och ärenden enligt föräldrabalken m.m.
Kungörelse 1952:87 angáende äktenskapsregistret bet. kapitel 6 och 9-
Kungl. Majzts Förmyndarvårdskungörelse 1952:303
Ärvdabalk ÄB1958:637 bet. kapitel 4 och bil. 6 kapitel 7-
Lag 1958:642 blodundersökning vid utredning faderskapom m.m. av
Lag 1966:680 ändring vissa underhållsbidragom av
Statistiska centralbyräns kungörelser 1979:124, 1980270, 1981:185,

l982:46, 1982:1281, 1984:1138, 1985:1039, 1986:1429,
1987:1343, 1988:1612, 1989:1074, 1990:1459, 1991:2046 och
1992: 1774 procenttal för ändring vissa underhållsbidragom av

Kungl. Majzts Kungörelse 1969: 123 äktenskapscertifikatom
Lag 1971:796 internationella rättsförhällanden rörande adoptionom -

bil. 6 kapitel 6
Lag 1973:943 erkännande vissa utländska äktenskapsskillnaderom av

och hemskillnader bet. kapitel 7-
Kungl. Maj Kungörelse 1973:948 hindersprövning:ts för vigsel införom

svensk Vigselförrättare riketutom
Kungl. Majzts Kungörelse 1973:950 utredning angående frihet frånom

äktenskapshinder enligt lagen i främmande stat
Förordning 1975:634 tillämpning lagen 1973 2943 erkännandeom av om

vissa utländska äktenskapsskillnader och hemskillnaderav
Lag 1981:131 kallelse på okända borgenärer bet. kapitel 4om -
Narrmlag 1982:670 bil. 6 kapitel 8-
Förordning 1983:490 skyldighet för domstol lämna uppgifterattom

beträffande äktenskapsskillnader bet. kapitel 9m.m. -
Förordning 1976:1121 ersättning till vissa Överförmyndare, för-om

myndare och förvaltare
Förordning 1985:728 krigsplaceringspremie för flygförare iom

flygvapnet bet. kapitel 9-
Barnbidragsförordning 1986:386
Lag 1986:436 näringsförbud bet. kapitel 4 och 6 bil. 6om samt-

kapitel 17
Tjänstledighetsförordningen 1984: 111
Förordning 1984:936 bidrag till flyktingar för kostnader förom

anhörigas till Sverige bet. kapitel och bil. 6 kapitel9 15resor -
Förordning 1984:1042 pensionsvillkor för icke-svenska medborgareom

lokalanställdaär vid svenska utlandsmyndigheter bil. 6 kapitel 10som -
Lag 1984:1095 förlängt bidragsförskott för studerande bil. 6om -

kapitel 3
Lag 1984:1096 särskilt bidrag till vissa adoptivbarn bil. 6om -

kapitel 3
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bil.kapitel 6 och 9 61984:1140 insemination bet.Lag samtom —
kapitel 4

till bostadsrättfastighetsförväxv för ombildningtill1982:352Lag rättom
kapitel 9bil. 6-

Försäkringsrörelselag 1982:713
och 9 bil. 6bet. kapitel 4Kommunalskattelag 1928:370 KL samt-

kapitel 14
bil. 6kapitel 9försäkring AFL bet.1962:381 allmänLag samtom -

kapitel 10 och 11
1971:437Rennäringslag

Studiestödsförordningen 1973:418
vissaangående omreglering1950:262Majzts FörordningKungl. av

militärtjänst-ådragen underkroppsskada,i anledningersättningar av
göring

6 kapitel 15medborgarskap bil.svenskt1950:382Lag om -
ñskearrenden1957:390Lag om

bostadstillägg tillkommunalthustrutillägg och1962:392Lag om
kapitel 10och bil. 6bet. kapitel 9folkpension -

kapitel 17understödsföreningar bil 6.1972:262Lag om -
pensionsrättefterlevande makes1971:526kungörelseKungl. Majzts om

familjepensionsbestämmelserstatligaenligt äldre
ÄktBÄktenskapsbalk bil. 6och 9bet. kap.1987:230 samt-

kapitel 2 och 9
1987:672Konkurslag

äktenskapsbalkeninförande1987:788Lag om av
vissa fallVigselförrättare iFörordning 1975: 1047 om

hindersprövning bet.vidförsäkran1987:1015Förordning om -
kapitel 9

förrättasvigselföreskriftermed1987:1019Förordning närmare om som
kapitel 9Vigselförrättare bet.förordnadeller särskiltdomareav -

äktenskapsbalkenkungörelse enligt1987:1021Förordning om
kapitel 6 och 9äktenskapsregistret bet.Förordning 1987:1022 om -

1987:1289Tullfrihetsförordning
arbetmark-för deltagare igrupplivförsäkringFörordning 1988:244 om

m.fl.nadsutbildning
för doktorandergrupplivförsäkringFörordning 1988:245 om

värnpliktiga m.fl.förgrupplivförsäkring1988:246Förordning om
vissaomregleringangåendeförordning 1956:183Kungl. Majzts av

förolycksfallsförsäkringstatsunderstöddgrundersättningar av
fiskare

ledamöter bet.riksdagenstillersättning1988:589Lag m.m.om -
kapitel 9

Socialstyrelsenförmed instruktion1988:1236Förordning
förvaltarskapröranderättsförhâllandennordiska1988:1321Lag om

föräldrabalkenenligt m.m.
förmögen-rörande makarsfrågorinternationellavissa1990:272Lag om

kapitel 6 och 7hetsförhâllanden bet.-
kontrolluppgifterochsjälvdeklaration1990:325Lag om
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1941:416Lag arvsskatt och gåvoskatt AGL bet. kapitel 4 ochom -
9 bil. 6 kapitel 14samt

Lag 1990:773 särskilt pensionstillägg till folkpension för långvarigom
vård sjukt eller handikappat barn bil. 6 kapitel 10av -

Förordning 1990:923 personalförsörjning vid myndigheter inomom
Försvarsdepartementets verksamhetsområde

Rättshjälpsförordning 1979:938
Förordning 1990:1361 lån till hemutrustning för flyktingar och vissaom

andra utlänningar bil. 6 kapitel 15-
Förordning 1991:750 folkbokföringsregister bet. kapitel 6om m.m. -

1991:981Lag värdepappersrörelse bil. 6 kapitel 17om -
Förordning 1991 1430 med bemyndigande för löne- och pensions-statens:

verk besluta i vissa pensionsärendenatt
Utsökningsbalk 1981:774 bet. kapitel 4-
Lag 1992:288 medlemsskap i icke-territoriella församlingarom
Gymnasieförordning 1992:394
Förordning 1992:1094 avgifter vid kronofogdemyndighetemaom

1992:1163Lag arbetskraftens fria rörlighet inom Europeiskaom
ekonomiska samarbetsområdet EES bet. kapitel 6-

Förordning 1992:1167 arbetstagares företagaresoch rätt attom egna
efter avslutad verksamhet ikvar land inom Europeiskastanna ett
ekonomiska samarbetsomrádet EES bet. kapitel 6-

1904:48Lag s.1 samäganderättom
Successionsordning 1810:0926

1984:531 folk-Lag 1985 års och bostadsräkningom
Lag 1979:84 delpensionsförsäkring bil. 6 kapitel 10om -
Lag 1947:529 allmänna barnbidragom
Uppbördslag 1953:272

1988:786Lag bostadsbidrag bet. kapitel 4om -
Lag 1989:329 folk- och bostadsräkning år 1990om en
Vallag 1972:620

1972:704 kyrkofullmäktigevalLag om
Förordning 198124 det statliga adress- och personregistret bet.om -

kapitel 9
1965:723Lag erkännande och verkställighet vissa utländskaom av

domar och beslut angående underhåll till bam
företagLag 1980:1103 årsredovisning i vissa bil. 6om m.m. -

kapitel 17
faderskapsfrågorLag 1985:367 internationellaom

psykiskt utveck-Förordning 1986:565 särskilda omsorger omom
lingsstörda m.fl.

Förbättringslâneförordning 1980:261
läkemedelskostnader,1981:49 begränsningLag m.m.avom

Jordförvärvslag kapitel 91979:230 bil. 6-
kapitelbet.för vård bam,Lag 1978:410 till ledigheträtt m.m.om av -

9 och bil. 6 kapitel 11
eldistributionsanläggningLag 1976:240 förvärvom m.m.av
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1976:380 arbetsskadeförsäkring bet. kapitel 9 och bil.Lag LAFom -
kapitel6 12

februari1972:114 med anledning konventionen den 9 1972Lag av
renbetningmellan Sverige och Norge om

arbetslöshetsförsäkring1973:370Lag om
kastrering1944: 133Lag om

tillämpningsföreskrifterkungörelse 1944:285 med tillKungl. Majzts
kastreringlagen den 24 1944 133nrmars om

1952: 166 häradsallmänningarLag om
allmänningsskogar i Norrland och Dalarna1952:167Lag om
sjömansskatt1958:295Lag om

försäkring1962:382 angáende införande lagen allmänLag av om
förvärv hyresfastighet bil. 6 kapitel 91975:1132Lag av m.m.om -

Uppbördslag 1953:272
bet. kapitel och 6 bil. 6 kapitel 17Bankrörelselag 1987:617 4 samt-

banklagstiftninginförande1987:621Lag om av ny
föreningar kapitel och 6ekonomiska bet. 41987:667Lag samtom -

kapitelbil. 6 17
Konkursförordning 1987:916
Arbetsrättlig beredskapslag 1987:1262

1962:394 med vissa bestämmelser rörandeKungl. Majzts kungörelse
försäkring,pension enligt lagen allmänansökan m.m.om om

tillämpning konvention den 29 juni 1987Förordning 1988: 106 om av en
och Förenade Konungariket Storbritannien och Nordir-mellan Sverige

social trygghetland om
befruktning utanför kroppen bet. kapitel 61988:711Lag om -

och 9 bil. 6 kapitel 4samt
handikappadeFörordning 1988:890 bilstöd tillom

särskilt kommunalt bostadstillägg till folkpension1991:162Lag om -
bil. 6 kapitel 10

tillstånd till vissa förvärv fast egendom bil. 61992:1368Lag om av -
kapitel 9

Förvaltningslag 1986:223 bil. 6 kapitel 16-
Utsökningsregisterlag bet. kapitel 91986:617 -

angående indrivning i Danmark, Finland, IslandKungörelse 1962:514
eller underhâllsbidrag bet. kapitel 7Norge av -

införande jordabalken1970:995Lag om av nya
hade hemvist i Danmark,1935:45 kvarlätenskap efter denLag somom

kapitelFinland, Island eller Norge bet. 7-
efter medborgare itillsyn i vissa fall ä oskiftat dödsbo1935:46Lag om

Danmark, Finland, Island eller Norge
rörande dödsbo IDLinternationella rättsförhâllandenLag 1937:81 om -

kapitelbet. 7
införande föräldrabalken1949:382Lag om av

bestämmelser1959:321 medKungl. Majzts kungörelse närmare om
ärvdabalken stadgaskungörande, i 16 kap. 2 och 3 §§varom

avveckling fideikommiss1963:583Lag om av
pensionsutfástelsetryggande1967:531Lag m.m.om av
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RÄTTSVERKNINGAR,ÄKTENSKAPETS

PRESENTATIONEN

Inledning1

"Äktenskapets inventering", finnsrättsverkningar,bilagal enen
vårtfått fram vidvi harförfattningarförteckning defullständig över som

redogörameningsfullt närmareinte detinventeringsarbete. Vi har attansett
valt någotemellertidVi harförfattningar.dessai samtliga attinnehålletför

centralabestämmelserredovisa de ärutförligare att anse somsom
betydelsefåkommakan störreäktenskapet, derättsverkningar attsomav

vårtundanta ianledningfunnitvi hardeoch några attför partner somav
redovis-följer nedan. Iredovisningpartnerskap. Dennatill lagförslag om

heterosexuell elleromfattarbestämmelseframgårningen även om en
vi kort kommenteratämnesområde harvarjesamlevnad. Förhomosexuell

partnerskaptillämplighetbestämrnelsernasredovisadetill deförslagvårt
kön.samborrespektive sammaav
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Äktenskapsbalkens regler2

makarEgendomsordningen för2.1

varjemakarförgäller äregendomsordningGrundläggande i den attsom
förochegendområder sinbestår,äktenskapet överså längemake, svarar

ÄktB. 7 kap.râdighetsinskränkningarnas.k.3 § Deskulder kap.sina l
ÄktB makendengrundprincipen ochfrånundantag9 §§5 är enager-

makensden andreförfogandenmedbestämmanderätt vid överviss
och detbostadenvad gäller denfrämstegendom, gemensam-gemensamma

bohaget.ma
giftorättsgodsegendommakarnasutgångspunkt ärYtterligare är atten
ÄktB. Före-§kap. lenskild egendom 7tillhar gjortsden inteom

harvarje makeinnebär detäktenskapgiftorättsgods i ettattkommer ett
anspråkgiftorättsgods vilketsamlademakarnaspå hälftenanspråklatent av

makar harblivandeellerMakarmed bodelning.sambandiaktualiseras
skallegendomäktenskapsförord bestämmamöjlighet att varaatt genom

ivid gåva,föreskriftenskildocksåEgendom kan görasenskild. genom
vidareMakar kanförmånstagarförordnanden.vissaellertestamente genom

enskildäktenskapsförord göraäktenskapethelst undernär genomsom
striderintemån deti dendock endast motgiftorättsgods,tillegendom

enskild.blivitharegendomenvilkenhandlingvillkor i den genom
Äktenskapsförord egendom ärfunktionenbarahar att ange omnumera

tilläganderättenöverföringgiftorättsgods. Någonenskild eller egen-av
ske på dettalängre sätt.kan intedomen

makarmellanRättshandlingar2.2

mellan makar.avtalsfrihetråderdetföljerrättsgrundsatserallmänna attAv
från denegendomöverföramakarförhindersärskildainga attfinnsDet

gällerallmänhetiVadbyte.ellerköpandretill den somt.ex.genomene
makar.mellanavtalsådanaockså förfråga gälleravtalet iför

bestämmelsersärskildadockfinnsmakarmellangäller gåvordetNär
fordrings-ÄktB givarensskyddaförtill främstkommit8 kap. atti som

frånegendomundandrasyftemedskenrättshandlingar attägare mot
nedan.redovisasbestämmelserkonkurs. Dessautmätning eller

för-intettillnågotnågonlöfteAllmänt är attsett ett senare geom
löftesgivarenmellanfå verkandockgåva kanutfästelsepliktande. En om

Ettskriftligen.dokumenteradblivitutfåstelsenbl.a.och mottagaren om
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löfte make under äktenskapet något tillatt denav andreen maken harge
ÄktB.dock aldrig någon verkan 8 kap. 2 §

I allmänhet fullbordas gåva och får verkan såväl i relationen givare/en
i relationen givare/dennesmottagare fordringsägaresom attgenom

egendomen lämnas tillöver En gåva mellan tvåmottagaren. makar blir
ÄktBenligt 8 kap. l § emellertid gällande givarens fordringsägaremot

först sedan den registrerats vid domstol. Innan registrering har skett kan
egendomen alltså i anspråk givarens fordringsägaretas vid utmätningav
och konkurs även den har kommit i besittning. Frånom mottagarens
kravet registrering undantaggörs gåvan är personligom presenten vars
värde inte står i missförhållande till givarens ekonomiska villkor. vissaI

ÄktBfall regleras i 8 kap. §l tredje stycket krävs, för gåvan skallsom att
bli giltig givarens borgenärer, ytterligare åtgärdermot förutom denna
registrering.

Ett undantag från de allmänna reglerna gåvaannat finns i 8 kap.om
ÄktB.3 § Detta lagrum innehåller ytterligare skyddsregel till förmånen

för givarens fordringsägare innebär make har fått gåvaattsom en som en
sin make, under vissa förutsättningar kan ansvarig förgöras denav

sistnämnda makens skulder.

2.3 Underhåll

Som i avsnittnämnts 2.1 råder varje make sinöver egendom och svarar
för sina skulder. Makar har dock underhållsplikt varandra. Be-mot

ÄktB.stämmelser härom finns i 6 kap. Enligt dessa bestämmelser skall
makar, och efter sin förmåga, bidra till det underhåll behövsvar en som
för deras ochatt personliga behov skall tillgodoses. Omgemensamma
makarna varaktigt lever tillsammans fullgörs underhållsskyldigheten genom

varje make skjuter till medel i formatt eller andra förnöden-av pengar
heter eller bidrar med arbete med hus och hem. Om makarnaeget lever
åtskilda skall underhållsskyldigheten fullgöras den makenattgenom ene
betalar underhållsbidrag eller lämnar bohag till den andre maken att
användas denne.av

Om den maken, grund sjukdom eller bortovaro, inte kanene av
sköta sina angelägenheter och det saknas medel för familjens underhåll, får
den andre maken under vissa förutsättningar lyfta den sjuke eller
bortovarande makens inkomst och avkastning dennes egendomav samt
kvittera banktillgodohavanden ochut andra penningmedel. Enligt
huvudregeln är rättshandling make företagit med stöd dennaen som en av

bindande för ÄktB.rätt den sjuke eller bortovarande maken 6 kap. 4 §
Efter äktenskapsskillnad varje make enligt huvudregeln för sinsvarar

försörjning. vissal fall dock denär maken skyldig under viss tidattene
efter äktenskapsskillnaden bidra till den andres försörjning attgenom

ÄktB.betala underhållsbidrag 6 kap. 7 §
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Bodelning2.4

ÄktB. skallBodelningkap.finns i 9 12bodelningBestämmelser somom -
äktenskapsskillnad ellerupplösesäktenskapregel ske när eneett genom

skedet,makarnaockså, är överensdöd. Bodelning kanmakens omom
pågår.äktenskapsskillnadmålbestående äktenskapunder utan att om

efterlevandedenellertillsammansmakarnaförrättasBodelning avav
intedödsbodelägare. Kanövrigamakensoch den avlidne parternamaken

bodelningsför-förordnasutomståendekankomma överens, sompersonen
ÄktB undantag,angivna§§2 och 3 närmareMed vissa i 10 kap.rättare.

vidocksåMakama kanbodelningen.ingå igiftorättsgodsskall makarnas
skall ingå. Dennaenskild egendomvissbodelningen bestämma att

giftorättsgods.dåskallegendom somanses
ÄktB återfinnsHärbodelning.verkanfinns reglerkap.13I av enom

harvid bodelningmakefordringsägareskydd för närtillbl.a. regler en
eftergivit sin rätt.

Kommentarer2.5

avsnitten 2.1enligtmakarförgällervadkommervårt förslagEnligt som -
förgälla2.4 även partner.att
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3 Föräldrabalkens regler vårdnad,om

underhållsskyldighetförmynderskap,
m.m.

Inledningl

förnormalfallet vårdnadshavareföräldrar eller dem iEtt bams ären av
för personliga förhållandenvårdnadshavare har barnetsbarnet. En ansvar

trygghet och god fostran.till barnet får omvårdnad,och skall bl.a. attse
utomståendeförhållande tillVårdnadshavaren också för barnet iattsvarar

den rättsliga sidanvårdnad innebärfår den tillsyn behövs. Begreppetsom
kopplad till denVårdnaden behöver inteomvårdnaden varam.m.av

oftast fallet. Vårdnadenbarnet såfaktiska omvårdnaden ärävenav om
barnet fyllt 18 år. Omunderårigt, dvs. till dessbestår så länge barnet är

för sinålder får därigenomgifter sig före 18 års barnetbarnet ansvaret
första stycket FB. De allravårdnaden upphör 6 kap. 2 §ochegen person

vårdnad.står således under någonsflesta underåriga
någons förmynder-står underUnderåriga också omyndiga, dvs. deär

för ekonomiskabarnetsFörmyndaren har kortskap. ansvaretsagt
det visetförmynderskap följs i regelVårdnad ochangelägenheter. att

Förmynderskapetockså dess förmyndare.vårdnadshavarebams ärett
barnet gifter sig.upphör inte om

alltså oftast för-tillkommervårdnaden och förmynderskapetBåde
andra till för-Domstol kan emellertideller dem.äldrarna utseen av

förmyndare kan, så behövs,vårdnadshavare. En ersättasmyndare eller när
godav en man.

tillämpligaföräldrar och barn ioch nedanVad här sägs avseromsom
adoptivföräldrar och adoptivbarn.delar också

förmyndarevårdnadshavare/Föräldrar3.2 som

debåda föräldrarnastår från födseln under vårdnad ärbarnEtt omav
i principvårdnaden bestårgifta med varandra. ävenDen gemensamma

vid barnets födelse blirogiftefter äktenskapsskillnad. Om modern ären
gifter sig medvårdnadshavare. För det fall modernhon senareensam

tillsammansvårdnadshavarefadern från den tidpunktenbarnets far blir
vårdnadshavare,föräldrar bådamed modem. Avlider två ären av som

förälderntillkommer vårdnaden den andre ensam.
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första stycket FBoch 9 §enligt 6 kap. 3 §gällerVad sagtssom nu
regler iEnligt andraförordnande.särskiltautomatiskt och utan samma

vårdnadendomstol såvårdnad upplösaskapitel kan attavgemensamen
vårdnad förföräldrarna. Gemensambarafortsättningsvis tillkommer en av

eller,förordnandedomstolsockså uppståkantvå föräldrar omgenom
förutsättningar övrigt,och under vissaföräldrarna ettär överens genom

vårdnadshava-förälderanmälningsförfarande. Om ärenkelt ensamsomen
vårdnadsha-frågaförsta hand iföräldern iden andradör, kommer somre

vare.
10 kap. 2 § FB.vårdnadenhuvudregelnföljer enligtFönnynderskapet

vårdnadshavare/förmyndare3.3 Annan som

vårdnadenmåste haNågonvårdnadshavare.ställasbarn kan inteEtt utan
lämpligainteföräldrarbarn, ärföräldralösa bam ochäven varsomom

vårdnadenanförtrofallDomstol skall i dessavårdnadshavare. ensom
avlidnaHarförmyndare.förordnadetvå särskilteller gemensamt

skallskall förordnasönskemåltill kännaföräldrar ettgett somom vem
för-tvåvårdnadenkantill detta. Domstolensärskild hänsyn tas ge

gifta meddeförutsättningendast under ärmyndare attgemensamt
13förhållandenäktenskapsliknandeunderlever tillsammansvarandra eller

äktenskapslik-underlever tillsammansMed8 § FB.kap. personer som
Även i dessakön.här endastförhållandennande motsattpersoner avavses
hindrar dockåt.normalt Ingetoch vårdnadenförrnynderskapetfall följs

då måsteförmyndaruppgiftema,befrias frånvårdnadshavaren somatt
förordnadförmyndaretillpå någonläggas person.annan

underårigförGod3.4 man

har intressentypisktförmyndarensituationer därkan uppkommaDet sett
FBstycket2 § förstakap.underåriges. I ll attstrider den angesmotsom

och denmakeeller dennesförmyndarenskall förordnasgod ommanen
därefter vårdaskallgodeoskiftat dödsbo. Dendel iunderårige har mannen

harFörmyndarenboutredningenunderunderåriges i boetden rätt m.m.
förmyndarenrättegång däriunderårigeföreträda deninte heller rätt att en

Motsva-uppträderföreträdernågon hanmake eller part.själv, hans som
den angivnainomavtalingåendeexempelvis vidgällerrande person-av

Även underårige llför denförordnasfall skall goddessaikretsen. man
underårige harfall denövrigaliksom i närstycket FB,andrakap. 2 §

11makes intresseneller dennesförmyndarensstriderintressen motsom
stycket FB.sistakap. 2 §
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3.5 Umgängesrått

Ett barns vårdnadshavare har enligt 6 kap. 15 § FB för barnetsattansvar
behov med förälderumgänge inte vårdnadshavareär till-av en som
godoses. Motsätter sig vårdnadshavaren kan domstolumgänget på begäran

den förfördelade föräldern besluta i umgängesfrågan.av
Enligt lagrum skall vårdnadshavaren tillse barnet får umgåssamma att

med står barnet särskilt kannära. Det ligga i barnets intresseannan som
kontakten med exempelvis tidigare Styvförälderatt upprätthålls. Omen

vårdnadshavaren i sådant fall inte vill medverka kan styvföräldem dockett
inte själv begära domstolsprövning. Endast socialnämnden kan föra talan

iumgängesrätt denna situation.om

3.6 Underhållsskyldighet barnmot

Fram till dess barnet fyllt l8 år eller till den tidpunkt barnetnärsenare
före 21 år ålder avslutar sin grundutbildning skall föräldrarna försvara
barnets underhåll efter vad skäligt med hänsynär till barnets behovsom
och föräldrarnas samlade förmåga. En förälder inte bor tillsammanssom
med barnet skall fullgöra sin underhållsskyldighet betalaattgenom
underhållsbidrag. Vid bedömning underhållsbidragets storlek görsav
inledningsvis beräkning förälderns ekonomiska förmåga. Enligten av

kap. 37 § FB får föräldern därvid förbehålla sig belopp för bl.a.ett
makes underhåll under förutsättning maken inte självförsörjande ochäratt

det finns särskilda skäl för det, exempelvis hemmavarande barn iatt
förskoleåldem eller brist på arbetstillfällen. Med make jämställs annan som
föräldern varaktigt bor tillsammans med de har bam Engemensamt.om
makes eller sambos inkomster eller brist sådana påverkar underhålls-
bidragets storlek på andraäven Föräldem harsätt. exempelvis rätt göraatt
förbehåll också för hemmavarande bam och skälig bostadskostnad.
Storleken förbehållen kan beroende hur del hushålletsav storvara av av
kostnader andra hushållsmedlemmar kan beräknas stå för. Underhålls-
bidragets storlek kan således påverkas både äktenskapet och andraav
sarnlevnadsförhållanden.

Ett utgående underhållsbidrag kan under vissa förutsättningar jämkas,
bl.a. ändring i förhållandena föranleder det kap.7 10 § FB. Enom
ändring i den sociala situationen, exempelvis giftermål, med åtföljande
ändring de ekonomiska förhållandena kan motivera sänkning ellerav en
höjning underhållsbidraget.av

Äktenskapet har relevans för underhåll till bam i ytterligare ett samman-
Ävenhang. den primära underhållsskyldigheten följer föräldraskapetom

har styvförälder visst subsidiärt kap.I 7 5 § FB stadgasetten attansvar.
den varaktigt bor tillsammans med bam och föräldermedsom annans som
har vårdnaden barnet underhållsskyldigär villkorom samma som
föräldern han eller hon gift med föräldernär eller har bamom eget
tillsammans med denne; dock bara till den del barnet inte kan få underhåll
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från den förälder inte finns i hushållet. Eftersom barnet normalt ärsom
styvföräldemsberättigat till bidragsförskott avsnitt 3.10 under-se avser

främsthållsplikt i förekommande fall tillförsäkra barnet nivå ovanföratt en
bidragsförskottsnivân.

underårighet3.7 God skäl änannatavman

Även liknande hjälp olikakan på grund sjukdom eller behöva iavvuxna
angelägenheter. den mån behovet inte kan fyllas på mindre ingripandel ett

förordnas Förordnandet kan in-skall god ll kap. 4 § FB.sätt man vara
egendom eller biträdeexempelvis till förvaltningen vissskränkt att avse av

intefråga. godmansförordnandet fråntas den enskildei angiven Genomen
själv sin livsföring eller sinai något avseende bestämma överrätten att

Utgångspunkten den goderättsliga eller ekonomiska angelägenheter. är att
för räkning.skall med samtycke från sin huvudman dennesmannen agera

fall, exempelvis för bortovarandeGod kan förordnas i vissa andraman
kap. 3 § FB.11

3.8 Förvaltarskap

oförmögen skötatillstånd kan sådant han såEn är attvuxen persons vara
godmanskap inte lösningenalla eller vissa sina angelägenheter äratt ettav

kunde leda till vederbörandepå problemen. Fram till 1989 detta att
skall i dessaomyndigförklarades och försågs med förmyndare. Numeraen

förordnas. Omyndigförklaringen ledde i princip tillfall s.k. förvaltareen
handlingsförmåga. Förvaltarskapet tänktförlust all rättslig är att varaav

fall. viktigasteflexibelt och skall till behovet i varje enskilt Denanpassas
huvudmannen inte självskillnaden i förhållande till godmanskapet är att

omfattar.har inom de områden förvaltarskapeträtt att agera

bestämmelser3.9 Gemensamma om

godmanskap ochförmynderskap,
förvaltarskap

entledigandedomstol självmant frågor förordnande ochEn kan ta upp om
utifrån. 10 kap. 18 §förmyndare. Initiativet kommer dock vanligtvis Iav
släktingarbl.a. den underåriges make ochFB rätt göranärmaste attges

ansökanansökan. Samma gäller enligt 20 kap. 3 § FB annanom
fårDomstolens beslutdomstolens åtgärd vad gäller förmynderskap.

ansökan.överklagas och har görarätt atten som enav var
Även förordnande och entledigande godärenden samtman omom av

make och dejämkning godmansförordnande kan initierasett enav av
ochsläktingarna till den hjälpbehövande kap. 15, 21llnärmaste
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23 §§ FB. Oavsett hur förfarandet inleds skall maken och släktingarna i
allmänhet beredas tillfälle sig kap.11 16 § andra stycket FB.att yttra
Domstolens beslut kan överklagas och har rätt göraattav var en som
ansökan kap.11 27 § FB. I andra frågor godmanskap har maken ochom
de anhöriga också talerättnärmast 20 kap. 5 § FB. Motsvarande gäller
i frågor förvaltare och förvaltarskap.om

Föräldrabalken innehåller hel mängd bestämmelser förmyndares,en om
gode och förvaltaresmäns skyldigheter i olika hänseenden och om
tillsynen deras verksamhet.över De betämmelser har anknytning tillsom
äktenskap skall nedan kort beröras.

En förmyndare rekommenderas i 13 kap. första5 § stycket FB att
informera sig den underâriges åsikt i angelägenheter vikt hanom av om

Ärfyllt år.16 den underårige gift skall också maken beredas tillfälle att
sig. Enligt andra stycket i lagrum gäller motsvarande föryttra samma en

god och förvaltare.man en
En underårig har han fyllt 16 årnär del de handlingarrätt att ta av

angående förmynderskapet kan finnas hos Överförmyndaren. Sammasom
har den underâriges makerätt och fränder 17 kap. 6närmaste § FB.

Bestämmelserna tillämpligaär också vad gäller godmanskap och för-
valtarskap.

föreskrift iEn 14 kap. § ålägger4 FB förmyndare sägaatt etten upp
avtal samrnanlevnad i oskiftat bo efterlevande make, harom om en som
deltagit i avtalet, gifter sig. Motsvarande gäller för gode ochmänom
förvaltare.

Utan överförmyndarens samtycke får förrnyndaren i princip inte företa
sig något med den underâriges fasta egendom. Innan Överförmyndaren
fattar beslut frågani skall han bereda den underâriges make och närmaste
fränder tillfälle sig 15 kap. 15 § andra stycket FB. Bestämmel-att yttra

gäller för godmanskap och förvaltarskap.ävenserna

Bidragsförskott3.10 m.m.

l avsnitt 3.6 har framgått förälder inte bor tillsammans med sittatt en som
barn skall fullgöra sin underhållsskyldighet betala underhålls-attgenom
bidrag. Rätten till bidragsförskott social förmån, har sambandär en som
med underhållsbidragsreglerna. Bestämmelserna finns i lagen 1964: 143

bidragsförskott och i lagen 1984: 1095 förlängt bidragsförskott förom om
studerande.

Bidragsförskott enligt bidragsförskottslagen utgår längst till dess barnet
fyllt 18 år. innehållerLagen inte någon bestämmelseuttrycklig attom
bidragsförskottet upphör barnet gifter sig. Bidragsförskott utgårom
emellertid endast till barn står under någons vårdnad. Eftersomsom
vårdnaden upphör bam ingår äktenskap kan bidragsförskott intenär ett
därefter lämnas.

Underhållsskyldigheten kan, har framgått avsnitti 3.6, utsträckassom
för viss skolutbildning efter det barnet fyllt 18 år. I konsekvens medatt
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detta har det, lagen 1984:1095 förlängt bidragsförskott förgenom om
studerande, införts möjlighet få bidragsförskott för vidare skolgång;atten
dock längst till och med juni månad det år bamet fyller 20 år. Lagen om
förlängt bidragsförskott för studerande innehåller uttrycklig bestämmel-en

det förlängda bidragsförskottet inte lämnas barnet har ingåttattse om om
äktenskap 4 §.

Bidragsförskottsreglema gäller givetvis för adoptivbarn. Ettäven
adoptivbarn bor med bara adoptivföråldrarsina två alltsåärsom en av
berättigat till bidragsförskott villkor andra bam. Ett barnsamma som

har adopterats ensamstående och bor tillsammans med dennesom av en
har dock inte till stöd enligt bidragsförskottsreglema, eftersomrätt det i

fall inte finnsdessa någon ytterligare förälder skyldig betalaär attsom
underhållsbidrag. Behovet samhällsstöd har dock detsam-ansettsav vara

Lagen 1984:1096 särskilt bidrag till vissa adoptivbarn barnma. om ger
har adopterats ensamstående och utländska barn medsom av en som

vederbörligt tillstånd kommit till Sverige för adopteras ensamstå-att av en
ende till bidrag bidragsförskottet.motsvarande Lagen interätt ärett
tillämplig vid styvbamsadoptioner gäller för§. Likt vad bidrags-l som
förskott lämnas inte bidrag barnet har ingått äktenskap 4 §.om

1 1 Kommentarer

Enligt vårt förslag skall bestämmelser upphov till gemensamtsom ger
föräldraskap och omfattarvårdnad undantas. Undantagetgemensam
emellertid inte bestämmelser innebärstyvbamsrelationer. Detta t.ex.om

skulle kunna bli subsidiärt underhållsskyldig till sinatt partner partnersen
bam.

Vårt förslag innebär vidare upphörvårdnaden barn bametatt ettom om
ingår partnerskap före 18 års förålder, det erfordras godatt man en
underårig i fallde den underårige och hans förmyndares harpartner
motstridiga intressen, har ställning make i deatt partner somsamma
avseenden har behandlats i avsnitt till bidragsför-3.9 och rättenattsom
skott och förlängt bidragsförskott upphör barn skullenär ett som annars

till förmånerha dessa ingår partnerskap.rätt
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4 Konstlad befruktning

Inledning1

svenska rättsordningen anvisar två för befruktning på konstladDen sätt
syfte ofrivillig nämligen insemination ochi avhjälpa barnlöshetväg att

utanför finns i lagen 1984:1140befruktning kroppen. Bestämmelserna
utanförinsemination befruktning kroppen.och i lagen 1988:711 omom

Insemination4.2

skall få utförasgrundläggande förutsättningen för inseminationDen äratt
under äktenskapslik-kvinnan gift eller bor tillsammans medäratt manen

eller sambo sittnande förhållanden. Därtill krävs kvinnans makeatt genom
beredd sig detsamtycke till inseminationen har förklarat sig att ta

faderskapet till det blivande barnet.rättsliga
från kvinnans make ellerdet gäller insemination medNär sperma

medicinskinga särskilda problemsambo, s.k. makeinsemination, avanses
in-utföra dennaeller etisk karaktär uppkomma. Behörigheten typatt av

annorlunda viddärför reglerad lagen.semination inte i Lägetär anses vara
utförasinsemination endast fårgivarinsemination, varför sådan
specialist-överinseende läkare med vissallmänna sjukhus och under av

medLäkaren inför givarinsemination, detkompetens. skall, pröva omen
psykologiska och socialatill makamas eller sambomas medicinska,hänsyn

lämpligt utförs.förhållanden inseminationär att en
eller till-straffbart utföra insemination i strid lagenDet är attmotatt

det skerför dock endasthandahålla sådan insemination;sperma om
vinningssyfte.vanemässigt eller i

4.3 Befruktning utanför kroppen

kvinnan giftgrundförutsättningLiksom vid insemination det ärär atten
föras in iskall fåsammanbor med för befruktateller äggatt etten man

hon sammanleverkropp. Vidare krävs maken eller denhennes att man
spermadonation ellermed har samtyckt till förfarandet. Varken ägg-

Äggetutanför kroppen.donation tillåtet i samband med befruktningär som
skall ha befruktats medförs in måste alltså kvinnans och detegetvara

med befruktningeller den sammanboendes Verksamhetmakens sperma.
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utanför kroppen får Socialstyrelsens tillstånd utföras endast påutan
allmänna sjukhus.

Den vanemässigt eller för bereda sig vinning bryter deattsom mot
givna reglerna kan straffas.

4.4 Kommentarer

vårt förslagEnligt till partnerskapslag och lag sambor könom av samma
skall det inte möjligt för två kön uppnåattvara personer av samma

rättsligt föräldraskap till bam. Varken lagen in-gemensamt ett om
befruktningsemination eller lagen utanför föreslåskroppen därför bliom

tillämpliga för eller sambor kön.partner av samma
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5 Fastställande faderskapav

5. l Faderskapspresumtion

När barn har kommit till världen efter naturlig ellerett konstlad be--
fruktning skall faderskapet fastställas enligt regler i 1 3 kap. FB.- -

Den gift med barnetsär barnet föds blirnär enligtman som mor
presumtionsregeln i kap.1 1 § FB, bamets far. Modemsatt anse som
civilstånd vid tiden för befruktningen tillmäts ingen betydelse. Mycket kan
ha hänt under havandeskapet. Modern kan exempelvis ha skilt sig och gift
sig med Den maken blir i den situationen automatiskten ny man. nye
barnets far i juridiskt hänseende. I de fall modern änka och inteär
omgift barnet föds,när hennes avlidne make far tillpresumeras vara
barnet så länge befruktningen kan ha skett före dödsfallet. initiativUtan
från barnet eller den presumerade fadern undersöks inte det rättsligaom
faderskapet med detöverensstämmer biologiska.

Vid flertal tillfällen har motioner framlagtsett attom
faderskapspresumtionen skall gälla vid samboförhållanden.även Motioner-

har dock avslagits bl.a.se bet. l992/93zLu22 och rsk. 1992/93:259.na
Om insemination eller befruktning utanför kroppen med vederbörligt

samtycke har utförts på kvinna och det sannoliktär barn har till-att etten
kommit vid den konstlade befruktningen den har avgettanses man som
samtycke till den konstlade befruktningen barnets far l kap. 6 ochsom
7 §§ FB.

5.2 Hävning faderskapspresumtionenav

Presumtionsregeln åstadkommer, benämningen talar ingetsom annatom,
antagandeän sakernas tillstånd. Presumtionen inte avseddett ärom upp-

rätthållas under alla förhållanden. Den kan hävas dels på frivillig delsväg,
domstols dom l kap. 2 § FB.genom

Hävning presumtionen på frivillig kräverväg änav att en arman man
den presumerade fadern visst har bekräftat hansätt far till barnet.äratt
Bekräftelsen måste godkännas modern, barnet eller företrädare förav
barnet i denna situation inte kan barnets den presumeradesom vara mor,
fadern och, barnet underärigt,är socialnämnden.även Resultatetom av
omgången blir den har bekräftat faderskapet fortsättningsvisatt man som

far till barnet.anses vara
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Domstols medverkan till prövning presumtionen kan i principav
initieras bara den presumerade fadern och bamet. Resultatetav av av en

framgångsrikför käranden blir endast presumtionen hävs, dvs.attprocess
farden tidigare förklaras inte far till barnet.att antagnesom mannen vara

Faderskapet skall därefter möjligt fastställas vanligt sätt;om genom- -
bekräftelse eller dom.genom

Enligt kap. 6 och 7 §§ FB gäller bl.a. reglerna hävande1 om av
faderskapspresumtion också barnet föreskrivetmed samtycke harnär
kommit till efter konstlad befruktning. nämligen händaDet kan barnetatt

befruktningeni själva verket inte kommit till den konstlade utangenom
fårsamlag. Hävning kan då ske och faderskapet fastställasgenom

vanligt I ytterligare situation det möjligt få presumtionensätt. är atten
hävd, nämligen giltigt samtycke till den konstlade befruktningenettom
inte ha förelegat.anses

5.3 Processuella frågor

rättegången i mål faderskap finns i kap.Bestämmelserna 3 FB.om om
Äktenskapet betydelse för kan initiera och förhar motvem som en process

skall föras. Reglerna har samband med arvsrättsligavem en process
principer.

presumerad far kan, har framgått, väcka talan barnetEn motsom om
hävande faderskapspresumtionen. Om barnet har avlidit skall talanav
väckas barnets arvingar 3 kap. första stycket FB. Med arvingarl §mot

har till efter barnet faderskapspresumtionende rättavses som arv om
består, dvs. blir lidande talan bifalls. Någon för talande gräns närsom om

skall väckas har inte ställts avlidet bam kan således, innanEttsenast upp.
efterlevandetalan väcks, ha hunnit gifta sig och efterlämna make. Enen

ingår i kretsen arvingar.make arvsberättigad ochär av
faderns arvingar efter dennes död ha intresseDen presumerade kan av

tillåtspresumtionen hävs. Under vissa förutsättningar de, de jämteatt om
fadern,eller efter barnet har till efter den presumerade väckanäst rätt arv

faderskapet i § andra tredjetalan hävande enligt regler 3 kap. l ochavom
efterlevande tillhör alltid den taleberättigadestyckena FB. Fadems make

kretsen.
faderskapspresumtion, skallEtt barn, vill domstol hävaattsom en en

fadern död, hans arvingar. talanväcka talan eller, han Enärmot om om
fastställande faderskap skall föras barnet den tilltänkte fadernmotav av

ingår,eller, han död, hans arvingar. I kretsen arvingarär sagt,somom
alltid efterlevande make, sådan finns.en om

5.4 Kommentarer

föreslår tvånaturliga skäl och följd vi ellerAv att att partnersom en av
skall få tillgång till konstlad befruktning, fårsambor kön intesammaav
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de materiella reglerna faderskapspresumtion inte någon betydelse förom
vårt förslag. Däremot innebär vån förslag jämställs med makeatt partner
såvitt de processuella reglerna kan föra talanavser om vem som en om

faderskapspresumtionhävande och sådan talan skallmotav en vem en
föras.
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6 Adoption

Inledningl

övervägande antalet barn, adopteras svenska föräldrar, kommersom av
från främmande länder. I del fall sker adoptionen i utlandet och bliren
automatiskt giltig i Sverige; lagen 1971:796 internationella rätts-se om
förhållanden rörande adoption. Ett svenskt adoptionsförfarande behöver då
inte aktualiseras. det följandel talas bara adoptioner sker iom som
Sverige.

Syftet med adoptionsinstitutet skapa rättsligt föräldraför-är att ett
hållande mellan adoptanten den adopterar och adoptivbarnet. Ensom
adoption har omfattande följder för barnet mångaoch i barnets omgivning.
Adoptionsinstitutet kringgärdas därför regler till skydd främst för barnetav
med också för de ursprungliga föräldrarna. En adoption föregås således av

ingående utredning och prövning. Bestämmelser adoption finnsen om
huvudsakligen i 4 kap. FB.

I dag det vanligast tvâ makar adopterar bam tillsammansär elleratt ett
makarna adopterar den andres bam i avsikt barnet skall bliatt atten av

deras s.k. styvbams- eller närstâendeadoption. Möjlighetengemensamma,
Ävenadoptera emellertid inte förreserverad gifta ogiftaär mänatt par.

eller kvinnor kan få adoptivbarn, dock inteanta ett gemensamt.

6.2 Verkningar adoptionav en

En adoption innebär kort och adoptivbarnet i rättsligt hänseende,gott att
både inom familjerätten och lagstiftning, skall behandlasannan som
adoptantens barn och alla band med barnets biologiska släkt klippseget att

Detta gäller dock inte särskilt föreskrivet.när hellerär Inteannatav.
gäller det följer rättsförhållandets Vadnär medannat natur.av som avses
den sistnämnda inskränkningen speciella situationer, biologisktär t.ex. att
släktskap, adoption kan äktenskapshinder.ägttrots att etten rum, vara

Numera kan giltig adoption inte hävas beslut domstol.en genom av
Verkningama den första adoptionen dockupphör automatiskt barnetav om
adopteras kan anmärkasDet barnets rättsliga anknytning till sittnytt. att
biologiska skärs redan vid den första adoptionen och attursprung av
omadoptionen sker med utgångspunkt frán anknytningen till adoptivföräld-

Verkningama adoptionen upphör också adoptanten gifter sigrama. av om
med adoptivbarnet 4 kap. §7 FB.
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Särskilt adoption6.3 ochom gemensam
styvbarnsadoption

genomföramakar kan adoption EnBara gemensamt.en gemensam
medför makarna blir barnets föräldrar. Iadoption att att anse som

föregående avsnitt har verkningarna adoption upphörnämnts att en omav
förtydligande på platsgifter sig med adoptivbamet. Ett sinadoptanten är

adoption. Om barn har adopterats tvådet gällernär ettgemensam av
skiljer sig och den maken gifter sig med barnet,sedanmakar enasom

verkningar inte i förhållande till den andra maken ochupphör adoptionens
släktingar.hans

för med sig barn ininte helt ovanliga situationen makeI den ettatt en
blir makarnasfinns möjligheter åstadkomma barneti äktenskap att attett

genomförasstyvbarnsadoption kan således makeEn av engemensamma.
vederbörligt samtycke bl.a. den andra makengivetvis bara med avensam,

styvbarnsadoption klippsi övrigt uppfyllda. Genomoch villkoren är enom
inte gift medendast med den förälderrättsliga bandende ärsomav

består. gälleranknytningen till adoptantens make Dettaadoptanten medan
adoptivbarn. sådanmaken adopterar den andra makens Eni fall däräven

den första adoptio-medför således inte verkningarnaandra adoption att av
helt upphör.nen

äktenskapet, i andra fall deskall särskilt understrykasDet änatt som
gift adopterai kap. 3 § FB, hindrarsärskilt 4 atten person ensamanges

undantagssitua-nämligen makar, i angivnabarn. Lagen säger utomattett
undantagssituationerinte får adoptera Detioner, än gemensamt.annat som

sinnessjukmaken vistas på okänd ellerfall den andre ärär när ortanges
makens barn elleradoptionen den andreeller sinnesslö, när avser

adoptivbarn eller barn.eget

6.4 Kommentarer

skall varken ellerEnligt vårt förslag gemensamtpartner ensamma
övrigt undanta rättsverk-Vi har dock inte funnit anledning iadoptera. att

Om såledesadoption i vårt förslag till partnerskapslag.ningar enav en
adoptivbarn föreslås verk-adoptivförälder ingår partnerskap med sitt

verkningarnaadoptionen upphöra påningarna sättatt av ensamma somav
ingår äktenskap med sitt adoptiv-upphör adoptivförälderadoption om en

partnerskapshinder iföreslås biologiskt släktskapbarn. Vidare utgöra
således oberoendedet äktenskapshinder,utsträckning utgör avsomsamma

haradoption ägt rum.om
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Ärvdabalkens7 regler

7.1 Arv och testamente

Närmaste arvingar på grund släktskap den avlidnesär avkomlingar ellerav
ÄB.bröstarvingar 2 kap. l § Hade den avlidne inga bröstarvingar går

till andra släktingar enligt viss ordningarvet föreskrivs i 2 kap.en som
ÄB. Var emellertid den avlidne gift, tillfaller den avlidnes kvarlâtenskap
hans make, i vissa fall med undantag för bröstarvinges laglott 3 kap. l §

ÄB. Ävenförsta stycket bröstarvinge har fårätt sin laglott,om en att ut
efterlevande makenär alltid berättigad kvarlåtenskapen efter denatt ur

först avlidne maken erhålla egendom till så värde, denett stort att
tillsammans med egendom den efterlevande maken erhåller vidsom
bodelning eller denneutgör makes enskilda egendom, fyramotsvarar
gånger det basbelopp enligt lagen 1962:381 allmän försäkringom som

ÄB.gäller vid tiden för dödsfallet 3 kap. 1 § andra stycket När den
efterlevande maken i sin avlider, tillfaller den andel dentur makens boav

härröra från först avlidne maken till den först avlidne makenssom anses
arvingar sådana finns. I fall går hela till den sist avlidneannatom arvet
makens arvingar eller eventuellt make. De bestämmelsernanärmarenye

ÄB.härom finns i 3 kap.
Ett skall normalt bevittnas tvåtestamente Den giftärav personer. som

ÄB.med får inte testamentsvittne 10 kap.testator 4 §vara
Ett kan ibland oklart formulerat såtestamente måste tolkaattvara man

det. Vid denna tolkning skall försöka vadutröna ochtestatorman avsett
ÄB.vad hans vilja ll kap. 1 § För underlätta denna tolkningsom var att

ÄBfinns i ll kap. vissa presumtionsregler. En dessa regler, kap.11av
8 någonsäger till förmån för sinatt make såtestamenterat skallom
förordnandet inte gälla äktenskapet upplöst vidär död ellerom testators

mål äktenskapsskillnad pågår. Enligt lagrum skallom om ettsamma
testamentariskt förordnande till sambo inte gälla samboförhállandeten om
har upplösts före död. Med sambo här, eftertestators hänvisning iavses
lagen 1987:813 homosexuella sambor både sambor ochom motsattav av

kön.samma
En arvinge kan huvudregel sigavsäga tillrätten 17 kap. 2 §som arv

ÄB. En bröstarvinge kan dock inte sig sin laglottavsäga med mindre han
avstått från den skäligt vederlag. Med vederlag till arvingenmot jämställs
egendom på visst tillkommersätt arvingens make eller dennessom

ÄB.avkomlingar 17 kap. 2 §
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dödsboBestämmelser7.2 m. m.om

fram till dess arvskifteförvaltasskall hans egendomavliderNär personen
dödsbodelägarna ellerförvaltas antingenEgendomen kansker. av enav

testamentsexekutor.ellerboutredningsmanutomstående
samboefterlevande make ellerbl.a.dödsbodelägare hörTill kretsen av

har skettbodelninggäller dock intekön. Detta näreller motsattsammaav
inteskall ske, dessabodelning intefalli deeller när personerom

ÄB.18 kap. §luniversellaarvingar ellersamtidigt är testamentstagare
underhåll" dödsboet under"nödigtfåEfterlevande make har rätt att ur

ÄB.stycketandradödsfallet 18 kap. 5 §frånmånadertre
bouppteckning förrättas.huvudregelndödsfall skall enligtEfter ett

Till bouppteck-registrering.förskall inges tillBouppteckningen rätten
Även efterlevandekallas.dödsbodelägareskall allaningsförrättningen
boupteckningsför-tillskall kallaskönellersambomake, motsattav samma

ÄB.§20 kap. 2dödsbodelägareintehanrättningen äräven om
efterlevande makensdenavlidnesskall såväl denförrättningenVid som

ÄB. Enligt§20 kap. 4och värderasskulder antecknasochtillgångar
egendom antecknas.sambosfallskall i vissabestämmelse ävensamma

skall intasförmögenhetsordningenäktenskapsförord angåendeEventuellt
ÄB.stycket§ första20 kap. 5bouppteckningeni

köneller ärrespektive samboEfterlevande make motsattsammaav
skyldig i vissaochbouppteckningenuppgifter till ärskyldig lämna attatt

ÄB.6 §ed 20 kap.bouppteckningen meduppgifterna ibekräftafall
fall därundantag i debouppteckningförrätta görsFrån skyldigheten att

giftorätts-efterlevande makenshans andeltillgångar jämteavlidnesden av
egendom elleromfattar fastinteomfattning ochmindregods är av

insocialnämndenmedräcker detsådana fallltomträtt. att enger
ÄB.8 §20 kap.dödsboanmälan till rätten a

oskiftat bo. Omilevaträffa avtalDödsbodelägare kan att sammanom
gifteröverenskommelsedeltagit i sådanharefterlevande make ensomen

inom fyraavtaletövriga dödsbodelägarnaoch de sägersig uppom
uppsägningen.månader eftergällaupphör avtaletdärefter,månader treatt

såsom delägareoch handödsbodelägare avlidergällerDetsamma om en
första dödsboeti detinte delägareefterlämnar någondödsbo äri sitt som

4 § AB.24 kap.

Dödförklaring7.3

ÄB kan bortova-förutsättningarangivnakap.vissa i 25Under närmare en
makebortovarandesden ärdomstol. Bl.a.dödförklarasrande avperson

samrnanlevtdödförklaring. Enansökanbehörig göra somatt personom
sådanbehörigegenskap görainte i dennabortovarandemed den är att
make,bortovarandesdenansökansådan änansökan. Görs av annanen

prövas 25 kap.den kanansökan innansignormaltskall maken överyttra
ÄB.§§2 och 3
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7.4 Kommentarer

Vårt förslag innebär inte någon ändring i förhållande till vad gällersom
för sambor kön.i dag av samma

Vårt förslag till lag partnerskap innebär i alla avseendenatt partnerom
har behandlats i avsnitt 7.3 jämställs med7.l make.som -
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8 Namrätt

Inledningl

Namnlagen 1982:670 reglerar familjerättsligabl.a. förvärv efternamnav
och mellarmanm. har sinDessa grund i äktenskapet eller i förälder/en
bam-relation. de flesta fallI krävs enkel anmälan, vanligtvis tillen
Skattemyndigheten, för eftemanm skall få enligt dessa regler.att ett antas
Anmälan måste emellanåt kompletteras med samtycke från andra
inblandade. Ett uteblivet samtycke kan ibland domstolspröv-ersättas av en
ning.

efternamnBegreppet kräver ingen förklaring. Mellannanm alltidutgörs
eftemamn, exempelvis makes eftemanm. Det bärs före efternamnetettav

och personligt, dvs. det kan inte föras vidare.är

8.2 Makars efternamn

Bestämmelser makars efternamn finns i Inför9 och 10 §§. vigselnom
måste de blivande makarna ställning till namnfrågan. kan väljaDeta

behållamellan sina respektive efternamn eller dematt att anta ett av som
Om kontrahentema har fått sitt efternamngemensamt. etten av genom

tidigare äktenskap, bär s.k. giftasnamn, kan dockdet inteett namnet
ifrågakomma båda giftasnamnHar kan namngemenskapgemensamt.som

således inte åstadkommas någon dem, vilket alltid möjligt,ärutan att av
tillbaka sitt ogift. efternamnValet skall anmälastar senastnamn som av

vid vigseln.
Valfriheten kvarstår under äktenskapet. Den make, har behållit sittsom

eftemanm, kan med den andre makens eftemarrmsamtycke byta sitt till det
eftemamn maken bär vid tiden för nanmbytet. heller iInte detta skede
tillåts giftasnamn bringasNamngemenskapen kangemensamtsom nanm.

upphöra, den uppstått, den bytt efternamnnäratt oavsett attgenom som
det efternamn han burit ogift. återgåAtt till tidigareantar senast ettsom

giftasnamn således inte möjligt.är
Vissa ytterligare finnsbegränsningar i byta efternamn underrätten att

äktenskapet. Begränsningama innebär bl.a. och i korthet dels det inteatt
möjligt gå från de ursprungligaär överatt ett gemensamtav namnen som

eftemanm till det andra, dels nanmgemenskap har upphört inteatt en som
kan återuppstå.
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3 Makars mellannamn

Mellannamn regleras i 24 Makar har olika efternamn kan visa sinsom
samhörighet mellannamn. dem inte bådaEn kan bäraettgenom av men- -
den andres efternamn mellarmarrm med vederbörligt samtycke ochsom
under förutsättning det inte sig giftasnarrm. Möjlighet finnsröratt ettom

börja bära mellannamn efter äktenskapets upplösning. Om äktenskapetatt
efterlevandeupplösts den makens död kan den samtyckeutangenom ena

mellarmarrm.anta
make förvärvat den fårEn har andra makens bära tidigareettsom nanm

efternamn mellarmamn. I detta sammanhang tänker kanske isom man
hand på möjligheten behålla tillförsta anknytningen den ursprungligaatt

efternamnfamiljen. Mellannamnet kan emellertid mycket väl ettvara som
förvärvats tidigare äktenskap och avsikten kan dåett attgenom vara

Även fbehålla namngemenskapen med bam i det äktenskapet. .d. makesen
f.d.eftemanm kan mellannarrm de makarna aldrig harävenantas som om

haft eftemanm. det fallet krävs den f.d. makens inteIgemensamt att nanm
giftasnarrm och han, han i livet, samtycker.ärär ett att om

efternamn8.4 Barns

regler finns i 8 §§. Vad gäller barns eftemarrm finns vissDessa l en-
automatik. till föräldrar efternamn, iBarn har vilketgemensamtsom
princip förutsätter föräldrarna gifta, får vid födseln det Omäratt nanmet.

olika eftemanm får det det föddaföräldrarna har barnet senastnanm som
andra fall bestäms barnets anmälan. Anmälansyskonet bär. I nanm genom

endera de eftemanm föräldrarna bär eller har buritkan senastavse av som
ogift. Skulle anmälan inte träder automatiken in igen och barnet fårgöras
moderns inträffar faderskapet inte har fastställtsDetsammanamn. om
inom tid.viss

Vid adoption gäller i huvudsak motsvarande regler. Om anmälan krävs
skall den ske i adoptionsärendet. styvbarnsadoption får, vilketEn är
naturligt, inte någon konsekvens i narnnhänseende. andra adoptionsären-I
den kan domstolen besluta behålla sitt tidigare eftemanm.barnet skallatt

vilket eftemanmOavsett barnet har fått enligt nämnda bestämmelser kan
byte ske till efternamn föräldrarnanågon har videttsenare avsom
tidpunkten för nanmbytet. och med det tillåtet byta till föräldersI äratt att
giftasnamn kan barnet komma bära styvförälders underatt namnen
förutsättning denne samtycker. kan ocksåBytet ettatt avse namn som

ogift. föräldernågon föräldrarna burit Densenast som vars namnav
skydd för oönskade nanmbyten i detbarnet bär har visst honom attett mot

domstolsprövning krävs han inte samtycker till narrmbytet. Dom-om
stolspraxis hittills varit restriktiv medge namnbyte.har med att

möjligheter nanmbyte biologiska barn.Adoptivbarn har tillsamma som
Fosterbarn har under vissa förutsättningar möjlighet byta till fosterför-att
äldrars eftemamn.
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8.5 förMellannamn barn

har fått eftemanmEtt barn, bärs bara föräldrarna,ettsom som av en av
kan den andre förälderns efternamn mellannarrm och det sättetanta som
visa samhörighet med båda sina föräldrar. Bestämmelser härom finns i 25

28 §§. Om förälderns giftasnamn, har förvärvatsutgörsnamnet av som-
efter barnets födelse, krävs samtycke från den förälderns make.

Adoptivbam har motsvarande möjlighet. Alternativen för adoptivbarn
fler möjligheten mellan adoptivföräld-dock grund kombineraär attav

eftemamn från föreefternamn och adoptivbarnets tiden adoptionen.rars
eftemamn,Fosterbarn, har antagit fosterföräldrarnas kan antaavsom en

den andre fosterföräldems mellannamn med dennes samtycke.namn som

8.6 Gårdsnamn

Bestämmelsen s.k. gårdsnamn, 35 finns under rubriken Förnamnom
infördes för försöka bevara läng tradition grundadDen attm.m. en

frånsedvänja. Med gårdsnamn vilken gårdettmenas angernamn som
efter ordinarie förnam-namnbäraren kommer. Det kan bäras före eller de

nen.
Bestämmelsen sikte sådana gårdsnarnn enligt gammaltar som

och fortfarande i bruk. vill användasedvänja används Denär som
anknytning tillgårdsnamnet måste vid anmälan kunna visa verkligen

eller äktenskap. första hand gårdsnarnnsläktskap 1 är ettnamnet genom
föds föräldrar eller giftertänkt för den använder namnetsom av som som

med någon använder det.sig som

Administrativa namnförvärv8.7

nanmförvärv finns Ansökan hosRegler administrativa i 11 14 §§.om -
och registreringsverket PRV byte eftemamn kanPatent- ettavseom av

också andra inte kan förvärvas enligt denybildat namn men namn som
efterregler tidigare. Bestämmelserna namnbytepresenterats omsom

utgår enligt sin ordalydelse från det frågaansökan äratt ensamom en
fårnamnförordningen kan utläsas PRVsökande. Av 5 § 1982:1136 att

namnbevis för för föräldrar och deras barnutfärda makargemensamt samt
år. förutsätts alltså kan dessaunder 18 Här ansökan görasatt personerav

andra stycket nanmförordningen förutsätts ansökanI 1 § attgemensamt.
falli andra fall kan oklart vilkaDetäven göras ärgemensamt. som

ansökan.härmed sambor torde inte kunna göraavses men gemensam
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8 Kommentarer

Även inom kommer förslagenligt vårt heltnamnrätten partner att
jämställas med make. Detta innebär bl.a. kan sinatt partner anta partners
efternamn efternamn eller mellannamn under motsvarande förut-som
sättningar make kan sin makes eftemamn efternamn ellerantasom som

Ommellannamn. har barn kan detta bam föräldernspartnema antaen av
eftemamn.partners



SOU 1993:98 Bilaga 6.... 203

9 Fastighetsrätt

9.1 Regler lagfart, inskrivning ochom

inteckning

får inteEn make den andre makens samtycke "avhända sig, låtautan
inteckna, hyra eller med nyttjanderätt upplåta fastsättut annat egen- sÄktB.dom" denna egendom giftorättsgods. kap. §7 5 Meningenärom
med denna bestämmelse make inte den andre makens viljaär att moten
skall kunna företa dispositioner den andre makens giftorätt.äventyrarsom
Även make innehar fast egendom dennes enskilda egendom,ärom en som
får maken enligt lagrum, med vissa särskilt angivna undantag, intesamma

den andre makens samtycke vidta nämnda åtgärder den fastautan ovan om
egendomen makarnas bostad. bestämmelseutgör Denna ärgemensamma

förtänkt skydd den maken inte makarnasäventyrarett attsom ene gemen-
hem. Det gäller regler för för fast egendom.tomträttsamma samma som

lagenI 17 § 1987:232 sambors hem, till vilkenom gemensamma
bestämmelse 1987:813lagen homosexuella sambor hänvisar, stadgasom
liknande inskränkningar i sambos förfoga fast egendom ochrätt överatten

sambomas hem.tomträtt utgörsom gemensamma
jordabalkens 21 och 22 kapitel finns regler lagfart,l JB in-om

skrivning och inteckning. finns föreskrifterHär bl.a.tomträtt attav om
makes, sambos eller homosexuell sambos samtycke skall inhämtas i vissa
fall innan den sökta åtgärden kan beviljas. bestämmelser harDessa
tillkommit följd reglerna inskränkning i förfogarätten attsom en av om

fast egendom ochöver tomträtt.

9.2 Arrende

Bestämmelser finns Arrende upplåtelsearrende i 8 11 kap JB. ärom av-
jord till nyttjande vederlag. finns fyra olika arrende;Detmot typer av

lägenhetsarrende.jorbruksarrende, bostadsarrende, anläggningsarrende och
Skillnaderna mellan de olika de olika ändamål jordenutgörstyperna av
upplåts för. Således jordbruksarrende jord upplåts till brukande.är när
Bostadsarrende föreligger jord för ändamål jordbruk,upplåts ännär annat
arrendatom har uppföra eller bibehålla bostadshus och det interätt äratt

syfteuppenbart upplâtelsens huvudsakliga tillgodoseäratt att annat
ändamål bereda bostad närstående.arrendatom och honom An-än att
läggningsarrende föreligger ändamåljord upplåts för jordbruknär änannat
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och arrendatom har för förvärvsverksamheträtt arrendeställetatt
uppföra eller bibehålla byggnad. Lägenhetsarrende föreligger jordnär
upplåts för ändamål jordbruk och det inte bostadsarrende ellerän ärannat
anläggningsarrende.

Är jordbruksarrende, bostadsarrende eller lägenhetsarrende upplåtet för
arrendatoms livstid, har efterlevande maken i vissa fall inträdarätt att som

arrendator 8 kap. 6 § JB.ny
jordbruksarrendeAvtal kan jordägaren. Arrendatornsägasom upp av

har detta normalt till förlängning avtalet. Denna fallerrätt rätttrots av
dock jordägaren sannolikt han själv, hans make eller avkomlinggör attom
skall bruka arrendestället 9 kap. 8 § JB.

Vid jordbruksarrende får arrendatom enligt huvudregeln inte överlåta
Överlåtelsearrenderätten jordägarens samtycke. jordägarensutan utan

fårsamtycke dock ske i vissa fall till arrendatoms ellermake avkomling
31 §9 kap. JB.

Enligt lagen 1985:658 arrendatorers förvärva arrendeställeträtt attom
har arrendator i vissa fall förvärva arrendestället. Dettarätt atten
förutsätter det fråga antingen jordbruksarrende omfattaräratt om som
bostad arrendatom eller bostadsarrende. För kunna utnyttja dennaatt

skall arrendatom intresseanmälan till inskrivningsmyndigheten.rätt göra en
i fastighetsbokenFörhållandet antecknas för den aktuella fastigheten. Om

anteckning gjorts får fastighetensådan har inte inom viss tid därefter
överlåtas till den arrendator gjort intresseanmälan förstutan attannan som

Ävenerbjuds köpa fastigheten, s.k. hembud. hembudsskyldighetatt om
fastighetsägarenföreligger, får överlåta fastigheten hembud tillutan
överlåtelsenarrendatom sker till bl.a. make eller avkomling.om

9.3 Hyra

Bestämmelser hyra finns i kap. avtal,12 JB. Hyra vilket husärom genom
eller delar hus upplåts till nyttjande ersättning.motav

En hyresgäst hyr bostadslägenhet har aldrig längresom en upp-
sägningstid månader. Om hyresgästen avlider har dödsboetän rätttre att

månad.hyresavtalet inom kortare tid, nämligen Om två makarsäga upp en
hyr lägenhet och den dem avlider, har den efter-gemensamt en ene av

månadlevande också avtalet inom 12 kap. 5 § JB.rätt sägaatt upp en
inte fårhuvudregel vad gäller hyra hyresgäst överlåtaEn är att en

hyresvärdens samtycke. Undantag i vissa fall förhyresrätten görsutan
överlåtelse till make 12 kap. 32 och 33 §§ JB.

för för hyresgästen efterHyresavtal träffas vanligtvis viss tid med rätt
besittningsrätt.hyrestidens utgång till förlängning avtalet, s.k. Hyres-av

vissa förutsättningar träffa överenskommelse medkan dock undergästen
hyresvärden innebärande han avstår från denna besittningsrätt. En sådanatt
överenskommelse gäller dock hyresgästens make endast denne harmot om
godtagit överenskommelsen 12 kap. 45 § JB.
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finns vidare flertal bestämmelser i 12 kap. JB makeDet ett som ger en
situationer. bestämmelser besittningsrätt ochskydd i olika Dessa avser

förprövning hyresvillkor bostadslägenheter 12 kap. 47 och 49-52 §§av
12 kap 55 § 4 6 JB.stsamt a -

gäller för make enligt 12 kap. gäller för samborVad JB ävensom av
eller kön.motsattsamma

9.4 Bostadsrätt

ändamålbostadrättsförening ekonomisk förening har tillEn är atten som
Upplåtelse får endastupplåta lägenheter med bostadsrätt.i föreningens hus

föreningen. Bestämmelserna återfinns i bostadrättsla-till medlemmar iske
1991:614.gen

får inte inträde i bostads-har förvärvat bostadsrättDen vägrasensom
uppfyller i föreningens stadgar ochrättsföreningen han kravenom

Ärbostadsrättshavare. denföreningen skäligen bör godta honom somsom
till tidigare innehavaren möjlig-förvärvat bostadsrätten make denhar är

innehavaren inträde i föreningen ytterligaredenheten vägraatt nye
§.begränsad 2 kap. 5

också inträdeförvärvat andel i bostadsrätt fårharDen vägrasen ensom
två makar har förvärvat andelar påföreningen. Detta gäller dock intei om

2 kap. 6 §.de tillsammans innehar hela bostadsrättenså sätt att
hyresfastighet förbostadsrättsförening har förvärvatOm en om-en

i vissa falltill bostadsrätt får föreningen endastbildning hyresrätt vägraav
fall intei föreningen. sådant hyresgästenmedlemsskap Etthyresgäst är när

fastigheten. Undantagbostadsrättsföreningen förvärvadehyresgäst närvar
vidhyresgästens make hyresgästfrån denna bestämmelser görs när var

§.därefter övertagit hyresrätten 2 kap. 8förvärvstillfället och maken
avtal i framtidenbostadsrättsförening kan med ingåEn attomannan

tecknatmed bostadsrätt, s.k. förhandsavtal. Denupplåta lägenhet somen
Undantag dock för bl.a.sådant avtal får inte i sitt ställe. görssätta annan

kap. 6 §.make 5
bostadsrättshavares makehar bestämts i stadgarna kanOm inte annat en

medlem i föreningenstyrelseledamot eller suppleant utan att varavara
kap. 12 §.9

gäller för samborVad gäller för make enligt bostadrättslagen ävensom
och kön.motsattav samma

Begränsningar i fastighetsägares9.5 rätt atten

förfoga sin egendomöver

fem lagar nämligen jordförvärvslagenfinns i detta sammanhangDet
förvärv hyresfastighet1979:230, lagen 1975:1132 m.m.,om av

lagen 1992: 1368 tillstånd till vissa förvärvförköpslagen 1967:868, om
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fast egendom och lagen 1982:352 till fastighetsförvärv förrättav om
ombildning till bostadsrätt.
Jordförvärvslagen reglerar fastigheter taxerade lantbruksen-ärsom som

het. Enligt denna lag fordras tillstånd länsstyrelsen eller Statens jord-av av
bruksverk för överlåtelse fastighet omfattas lagen. An-av en som av
ledningen härtill villär viss kontroll jordbruks-utöva ochöveratt man
skogsnäringen. Lagen förvärv hyresfastighet reglerar fastig-om av m.m.
heter taxerade hyreshusenhet. Enligtär denna lag fordrassom som
tillstånd hyresnämnd för överlåtelse fastighet omfattasav av en som av
lagen. Anledningen härtill vill undvikaär äratt attman personer som
olämpliga hyresvärdar förvärvar hyresfastigheter. Dessa båda lagarsom
gäller huvudregel dock inte förvärvaren gift med överlåtarenärsom om
eller förvärvaren eller, makar förvärvarnär någongemensamt,om av
förvärvama överlâtarens avkomling jordförvärvslagenär 3 § 5 och 2 § 5
hyresförvärvslagen.

Förköpslagen reglerar kommuners förköpsrätt till fast egendom och
behövs för visst ändamål.tomträtt En kommun kan sinutövasom av

förköpsrätt under förutsättningar.vissa fårDen dock inte utövas om
köparen säljarens make och inteär heller köparen eller, makarnär när
förvärvar någon köparna säljarens avkomling 3 § 4.ärgemensamt, av

Lagen tillstånd till vissa förvärv fast egendom föreskriver attom av
förvärvstillstånd skall sökas för förvärv fast egendom taxeradärav som

småhusenhet eller lantbruksenhet, förvärv taxeradtomträtt ärsom av som
småhusenhet och upplåtelse eller förvärv bostadsarrendesamtsom utomav

i fall då jordägaren eller kommun. Förvärvstillståndär behövs dockstaten
inte förvärvaren gift med vid förvärvetär har hemvistom en person som
här i landet eller tidigare har haft hemvist här under sammanlagt minst fem
är. Förvärvstillstånd behövs inte heller förvärvaren gift medärom
överlåtaren eller, makar förvärvarnär någon förvärvamagemensamt, av

överlåtarens avkomling.är Slutligen krävs förvärvstillstånd vid förvärv
bodelning, eller och1 2 §§.testamentegenom arv

Lagen till fastighetsförvärv för ombildningrätt bostadsrättom av
reglerar för hyresgäster i hyreshus förvärvarätt fastigheten ellerett atten

för ombildning hyresrättentomträtten till bostadsrätt. Denna lag stadgarav
hyresgäster kan bilda bostadsrättsförening vilken under vissa förut-att en

sättningar kan intresseanmälangöra till inskrivningsmyndigheten denatten
önskar förvärva fastigheten eller Anmälan antecknastomträtten. i
fastighetsboken och gäller under två år. Under denna tid får fastigheten
eller inte överlåtas köp eller bytetomträtten den bostads-utan attgenom
rättsförening har gjort intresseanmälan först erbjuds förvärva den,attsom

Överlåtelses.k. hembud. får dock ske hembud förvärvaren giftärutan om
med överlåtaren eller, makar förvärvar någonnär dem ärgemensamt, av
överlätarens avkomling 6 § 3.
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6 Sammanläggning

kap. fastighetsbildningslagenl 12 1970:988 finns bestämmelser om
villkor för sammanläggning fastigheter. Bestämmelserna gäller delävenav

fastighet avstyckning eller klyvning bryts förutav som genom samman-
läggning. Allmänt gäller sammanläggning får ske endast fastigheteratt av

har och innehas med likaägare l 12 kap. 2 § finnsrätt.som samme ett
undantag från denna huvudregel innebär fastigheter ägsattsom som av
makar för sig under vissa förutsättningar får sammanläggas medvar
varandra. I lagrum föreskrivs vidare fastighet ägsattsamma en som av
någon gift och dennes giftorättsgodsär inte fårär sammanläggas medsom

fastighet makes enskilda egendom.ären som samme
l lagen 1984:404 stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheterom

föreskrivs undantag från skatteplikt vid förvärv fast egendomett av
nämligen vid förvärv från make förvärvet sker i syfte förattom samman-
läggning åstadkomma enhetliga lagfartsförhållanden för makarnas fasta
egendom 6 § l.

9.7 Kommentarer

Vi har inte heller det gäller fastighetsrättsliganär frågor funnit anledning
något undantag i vårt förslag tillgöra pannerskapslag. Detta innebäratt att

de förfoganderättsinskränkningar förgäller make det gäller fastnärsom
och därmed likställd egendom föreslås gälla för Vidareäven partner.
föreslås inta ställning make i alla behandladepartner samma som nu
sarmnanhang.

Vårt förslag till lag sambor kön innebär inte någonom av samma
ändring i förhållande till vad gäller i dag.som
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10 Den allmänna pensioneringen

10. 1 Inledning

Den allmänna pensioneringen enligt lagen 1962:381 allmän för-om
säkring AFL omfattar folkpension och tilläggspension. Inom båda dessa

utgår pension i form ålderspension,system förtidspension, sjukbidragav
och efterlevandepension barnpension, omställningspension, särskild
efterlevandepension och med stöd övergångsregler änkepension.av- -
Dessutom finns inom folkpensioneringen vissa särskilda förmåner:
handikappersättning och Vårdbidrag. I särskilda lagar finns regler om
pensionstillskott, hustrutillägg, kommunalt bostadstillägg och särskilt
kommunalt bostadstillägg till folkpension särskilt pensionstillägg tillsamt
folkpension för långvarig vård sjukt eller handikappat bam. Enligt lagenav
l979:84 delpensionsförsäkring kan delpension utgå till förvärvs-om en
arbetande sitt arbete inför övergången tilltrappar ålderspension.som ner

Såväl folk- tilläggspensioneringen obligatoriskär och omfattar isom
princip hela befolkningen. Folkpension utgår oberoende tidigareav
avgiftsbetalning eller förvärvsverksamhet och avseddär utgöraatt en
grundtrygghet i ekonomiskt avseende. Pensionen med enhetligautges
belopp anknytning till den försäkrades föregående inkomstförhållan-utan
den. Rätten till tilläggspension däremot knutenär till den försäkrades
tidigare verksamhet. Tilläggspensionen relateras storleksmässigt till de
arbetsinkomster den försäkrade har haft under sin aktiva tid och försom
oreducerad pension krävs inkomster under visst minsta antal år.ett

Pensionssystemet har under åren genomgått många förändringar.
Övergångsbestämmelser medför de gamla reglerna under relativtatt en
lång tid framöver fortfarande kommer tillämpas i vissa fall. Medatt
hänsyn till syftet med inventeringen kommer regelsystemet i det följande

redovisas huvudsakligen utifrån hur detatt idag för den inte kanutser som
åberopa till förmånerrätt enligt äldre bestämmelser. Det kan tilläggas att
det framtida pensionssystemet för närvarande underär utredning. Den så
kallade Pensionsarbetsgruppen S 1991:14 skall enligt sina direktiv dir.
1991:102 utarbeta förslag till inomett den allmännaett nytt system
pensioneringen.

Att försäkradär enligt AFL inte tillräckligtär för hanen person att
skall ha till de förmåner,rätt beskrivs i det följande. För varjesom
förmån finns ytterligare regler under vilka specificeradesom anger mer
förutsättningar förmånen kan utgå. Det skall också Sverigenämnas haratt
ingått rad konventioner på socialförsäkringsområdet, tillen rör rättensom
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EES-avtalet betydelse fördet så kalladeVidare kommerpension. att
förmåner.dessa

ålderspension,i formFolkpensioner10.2 av

sjukbidragförtidspension och

huvudsakligen i 6 ochförmåner finnsreglerar dessabestämmelserDe som
AFL.7 kap.

sjukbidragförtidspension ellerålderspension,Storleken ettenenav
påverkasvissa förutsättningarfolkpensioneringen kan underinom attav

emellertidfå effekt krävsäktenskapet skallgift.pensionstagaren Förär att
make. Enligt 10 kap l §med sinlever tillsammanspensionstagarenatt

stadigvarande leverpensionsberättigad,sålunda giftlikställsAFL somen
lagrumpensionsberättigad. Sammamed ogiftfrån sin make,åtskild en

stadigvarandelikställs denpensionsberättigadmed giftatt somenanger
eller har haftvarit gift eller harmed vilken hanmedsamrnanbor annan,

tillsammans.barn
beskrivaföljande endastavsnitt kommer i detFramställningen i detta att

giftpensionstagare. Begreppetrespektive ogiftför giftvad gällersom
redovisade likställighets-till deinnefattar med hänvisningpensionstagare

make,med sinlever tillsammansgifta pensionstagaredelsreglerna som
samboförhållandestadigvarandelever ipensionstagaredels sådana ettsom

avlidnatill pensionstagamasmed föräldermake ellermed tidigare enen
pensionstagare.ogift innefattar alla andraBegreppetbam.

årsålderspension vid 65helpensionsberättigad,ogiftEn tar utsom
gift pensionstagarebasbeloppet. En96får för år räknatålder procent av

fallinträffar i delägre belopp. Dettaförhållandenunder vissafår ut ett
fallårs ålder och i dehar uppnått 65ålderspension ellermaken uppbär

Ålderspension makenförtidspension föroch helförtidspensionär.maken är
innebärbasbeloppet utgår. Dettamedför endast 78 attprocentatt av

sammanlagtfår lägrepension, tillsammansbåda har heltvå makar ettsom
eller halvTvå tredjedelstillsammans.andra leverpensionsbelopp än som

motsvarande månblir imedför reduktionenförtidspension för maken att
skallfolkpensionenMakereduktionen förklaras utgöramindre. att enav

normalt hartillsammans,borgrundtrygghet ochekonomisk att ett sompar,
för sig.bott ochhade haft deutgifter för hushållet demindre än enom var

Ålderspensionens makepensionstagarensinte ärstorlek påverkas attav
förtidspension.ellerinkomster ålders-eller har andrayrkesaktiv än

derasoch 65 årmellan 16utgå till försäkradeFörtidspension kan om
medvaraktigt nedsattliknandesjukdom ellerarbetsförmåga på grund årav

ålders-beloppFörtidspension utgår medfjärdedel.minst somsammaen
förfår såledespensionerad,heltogift pensionstagare,pension. En ärsom

får lägregift pensionstagarebasbeloppet. Enår räknat 96 ut ettprocent av
helålders- ellermaken harbasbeloppet,belopp, 78 procent omav
fördensammamakereduktionenFörklaringen till årförtidspension. som

ålderspensionens del.
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Sjukbidrag kan utgå i stället för förtidspension nedsättningen iom
arbetsförmågan inte kan varaktig ändå kan bli beståendeanses antasmen
under avsevärd tid. Sjukbidraget begränsas till viss tid i övrigt gällermen
vad föreskrivetär för förtidspension sjukbidrag.ävensom

10.3 Tilläggspensioner i form ålderspension,av

förtidspension och sjukbidrag

ÄktenskapReglerna härom finns i 11 13 kap. AFL. eller samlevnads--
förhållanden påverkar i sig inte ålderspension, förtidspension eller
sjukbidrag inom tilläggspensioneringen. Dessa förhållanden kan dock
indirekt ha betydelse på grund bestämmelserna vårdår.av om

Storleken ålderspensionen påverkas antalet tillgodoräknadeav av
pensionspoäng och antalet förvärvsår. De grundläggande förutsättningarna
för till förtidspensionrätt och sjukbidrag desamma inomär tilläggspensio-
neringen inom folkpensioneringen. Arbetsförmågan skall nedsattsom vara
med minst fjärdedel. Det krävs därutöver den försäkrade kan till-en att
godoräkna sig pensionspoäng för tid före det år pensionsfallet inträffade.

I kap.11 6 § AFL förutsättningarna för tillgodoräknandea anges av
s.k. vårdår. Om förälder har den faktiska vården biologiskten ettom
barn, adoptivbarn eller fosterbarn i hemmet under halva åretän ochmer

föräldern grund detta inte kan tillgodoräkna sig åretom av som
förvärvsår, kommer året ändå föräldern till vårdår i vissanytta som
pensionssamrnanhang. Med förälder likställs enligt 20 kap. 2 § andra
stycket den med vilken förälder eller varit giftär eller har eller har haft

Äktenskapetbarn, de stadigvarande sammanbor. och påom sättangett
kvalificerat samboförhållande har således den effekten vårdår kanatt
tillgodoräknas för vård styvbarn.av

10.4 Barnpension

Barnpension form efterlevandepensionär kan utgå såväl inomen av som
folkpensioneringen inom tilläggspensioneringen. Bestämmelsernasom som
reglerar dessa förmåner finns i och Om förälder8 14 kap. AFL. elleren
båda avlider har bam under 18 år till barnpension. Med barnrättett avses
biologiska barn eller adoptivbarn. i be-Styvbarn ingår inte kretsen av
rättigade barn.

Barnpension i form folkpension garantinivå, delshar delsav enen
grundnivå. årFör räknat innebär garantinivån basbeloppet40 procent av
och grundnivân 25 basbeloppet. Barnet detta sättprocent garanterasav

viss basförsörjning båda föräldrarna döda 80är utgören procentsom om
basbeloppet. Pensionen från garantinivån med hänsyn tilltrappasav ner

eventuell tilläggspension pension grundnivân utgår alltid.men
Barnpension i form tilläggspension beräknas kvotdel denav som en av

förtidspension, skulle kunna ha utgått förälderntill vid dödsfallet,som
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hans ålderspension. Omförekommande fall kvotdeleller i som samma av
den beräkna-barn kvotdelen 30föräldern efterlämnar utgör procentett av

procenttalet med 20.varje ytterligare barn ökasde egenpensionen. För
därefter lika mellan barnen. Begräns-sammanlagda delasDen summan

100 egenpensio-kap. 8 § AFL högstningsregeln i 14 säger procentatt av
efterlevandepension. flera bampensionerutgå Omkan ensammasomnen

make eller med makeefterlevandepension tilltillsammans medeller en
pensionemaegenpensionen reducerassambo överstigerlikställd pro-

barnpensionens belopp kanbegränsningsregelportionellt. Denna gör att
utgår tillefterlevandepensiondet förhållandet ävenpåverkas att enav

nödvändigtvisinteeller sambo, kan årefterlevande make som vara men
fyraefterlämnar barn ochRedan då den avlidneförälder till barnet. en

efterlevandepensionema från tilläggspensio-reduceraseller sambomake
Beroende för-fler barnenReduktionen blirneringen. är.större

sin påverkareduktion ienskilda fallet kan dennahållandena i det tur
intervallet mellanfrån folkpensioneringen ibarnpensionenstorleken av

grundnivån.garantinivån och
eller sambo upphör kanefterlevandepension utgått till makeAtt somen

omvända, nämligenbegränsningsregeln innebära detgrundpå attav
vilket i sin och i detfrån tilläggspensioneringen ökar,barnpensionen tur

barnpensionmedföra folkpensionensskulle kunnasärskilda fallet att
eller sambo i formefterlevande makepension utgår tillminskar. En som

efterlevandepension upphör,omställningspension eller särskildförlängdav
efterlevande gifter sig.framgå, bl.a. denkommer att omomsom

särskildOmställningspension och10.5

efterlevandepension

pensioneringen iinom den allmännaefterlevandeförmåner reglerasDessa
tilläggspensioneringeni 14 kap. AFL.kap. och inom8

stadigvarandeför dödsfalletEfter avliden vid tiden samman-somen
skedeomställningspension och imed sin make kanbodde ett senare --

ocksåpensioner kanefterlevandepension utgå till maken. Dessasärskild
sammanbodde meddödsfallet stadigvarandetill vidutgå en person, som

ellermed varandra eller hartidigare varit giftaden avlidne, parternaom
vidare båda sambomahaft tillsammans. sambofallet krävshar barn I att

talasdenna personkretsdödsfallet ogifta. beskrivavid För attvar
Efterlevande, har nåttmakar.fortsättningsvis i detta avsnitt endast somom
omställningspension ellerpensionsåldem, inte tillallmänna harden rätt

särskild efterlevandepension.
efter-förutsättningar tillOmställningspension utgå under vissakan

år. Omställnings-första hand under tidlevande make och löper i ettaven
make uppbärutgå längre tid. Omkan i vissa fall underpension som

första året, upphörefter utgången detomställningspension gifter sig av
gifter sig likställspensionsberåttigadepension. Med dendock denna attatt

eller har haftvarit gift med eller harsammanbor med någon hanhan som
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barn med. Omställningspension från folkpensioneringen uppgår för år
räknat till 96 basbeloppet. Från tillägsspensioneringen utgårprocent av en
kvotdel den avlidnes beräknade egenpension. Om omställningspensionav

samtidigtbetalas med eller flera bampensioner kvotdelen 20utgörut en
och pensionen kan också med hänsyn till begränsnings-sättasprocent ner

iregeln 14 kap. 8 § AFL. I fall kvotdelen 40utgörannat procent.
efterlevandepensionSärskild avsedd särskilt skydd förär att ettvara en

efterlevande make sedan omställningspensionen upphört har svårt attsom
försörja sig. Den kan utgå under begränsad tid och skall medomprövas

mellanrum. Någonjämna definitiv tidsgräns, förutom den allmärma
pensionsåldem, dock inte angiven.är

förVillkoren särksild efterlevandepension skall tillerkännas efter-att en
levande många. betydelseAv här det krävs den efterlevandeär är att att
vid makens död hade till omställningspension.rätt

Hel särskild efterlevandepension utgår både det gäller folkpensione-när
ringen och tilläggspensioneringen med basbeloppetprocentsatsersamma av
respektive den avlidnes egenpension gäller för omställningspensionen.som
Begränsningsregeln i 14 kap. 8 § berör den särskilda efter-AFL även
levandepensionen. innebär beloppet från tilläggspensioneringenDetta att

reduceras fyra barn eller fler uppbär barnpension.kan om
efterlevandepensionensärskilda upphör den efterlevandeDen närsenast

fyller 65 år. Den kan upphöra dessförinnan vid omprövning förvärvs-av
förmågan och vidare den efterlevande får till förtidspension ellerrättom

ersättningar grundvissa arbetsskada. Likt vad gäller förav som
omställningspension upphör den dessutom efterlevande gifterden sigom
eller stadigvarande sannnanbor med någon han har varit gift med ellersom

hafthar eller har barn med.

Särskilda10.6 folkpensionsförmâner

9 kap. regleras två de särskilda folkpensionsförmånema,I AFL av
handikappersättning och vårdbidrag.

Handikappersättning påverkas inte till sitt belopp eller på sättannat av
äktenskapet sådant.som

förälder, vårdar sjukt eller handikappat bam, kan i vissa fallEn ettsom
Vårdbidrag. Föräldrabegreppet innefattar biologiska föräldrar eller

adoptivföräldrar. förälderMed likställs enligt 20 kap. 2 § andra stycket
dessutom den med vilken förälder varit giftAFL eller eller har eller harär

haft bam de stadigvarande samrnanbor.om

Pensionstillskott10.7

förEftersom folkpensionsbeloppen inte räcker att tryggaensamma
basförsörjningen pensionstillskott komplement inteutges ettsom om

fyllertilläggspensionen behovet. Bestämmelserna pensionstillskott finnsom
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i lagen 1969:205 pensionstillskott. Pensionstagarens civilstånd ochom
samlevnadsförhållanden saknar betydelse det gäller pensionstillskott.när

10.8 Hustrutillägg och särskilt kommunalt

bostadstillägg till folkpension

Hustrutillägg och kommunalt bostadstillägg inkomstprövade särskildaär
folkpensionsförmåner, kan utgå till vissa pensionärshushåll med,som
generellt utpräglat ekonomisk ställning. Bestämmelsernasett, svag om
dessa tillägg finns i lagen 1962:392 hustrutillägg och kommunaltom
bostadstillägg till folkpension. Med anledning hyreshöjningama iav
samband med den genomförda skattereformen har reglerna kompletterats

lagen 1991:162 särskilt kommunalt bostadstillägg till folkpension.av om
Sistnänmda lag gäller till utgången år 1993. Enligt 1993/94:5av prop.
föreslås emellertid giltighetstiden skall förlängas till och med 1994.att

Hustrutillägg utgår under vissa förutsättningar till kvinnor födda 1934
eller tidigare, inte fyllt 65 år. Tidsgränserna fasta, vilket innebärärsom

hustrutillägget bortser från förmåner beviljade på grundatt om man av-
dispensregler kommer efter utgångenutmönstrat 1999.att vara av-

Att kvinnan gift har, framgår redan benämningen,är betydelsesom av
Ävenför till hustrutillägg. i dettarätten sammanhang finns emellertid

likställighetsregler 9 § lagen hustrutillägg och kommunalt bostads-om
till folkpension.tillägg En pensionsberättigad, stadigvarande leversom

åtskild från sin make, räknas ogift. Med gift pensionsberättigadsom
likställs pensionsberättigad, stadigvarande sarmnanbor medsom annan,
med vilken den pensionsberättigade giftvarit eller har eller har haft barn.

fortsatta framställningen iDen detta avsnitt begränsas till makar.att avse
Äktenskapet skall enligt huvudregeln ha i minst fem år. Därutövervarat

fordras kvinnans make uppbär folkpension formi förtidspensionatt av
eller han har uppnått den allmänna pensionsåldem och uppbär ålders-att
pension. Hustrutillägget kan utgå först kvinnan har fyllt 60 årnär inteom
särskilda skål i det enskilda fallet talar för lägre åldersgräns.en

till kommunalt bostadstilläggRätten inte i grunden knuten till någonär
form samlevnad. Bostadstillägg kan komma i fråga för ochav var en som

folkpension formuppbär i förtidspension eller har fyllt 65 år ochav som
uppbär ålderspension. Eftersom tillägg också kan utgå till dem uppbärsom
hustrutillägg har emellertid äktenskaplig samlevnad och därmed likställda
förhållanden betydelse för omfattningen den berättigade personkretsen.av

De uppbär omställningspension eller särskild efterlevandepensionsom
från folkpensioneringen hör också till den berättigade kretsen. Detta
betyder i sin till bostadstillägg för dennarätten beroendeärtur att grupp

efterlevandepensionens bestånd. Som har framgått tidigare avsnittav
upphör förlängd10.5 till omställningspension och särskild efter-rätten

levandepension bl.a. pensionstagaren gifter sig.om
den uppbärBara kommunalt bostadstillägg kan få det särskildasom

kommunala bostadstillägget. I den mån äktenskaplig eller dänned likställd
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betydelse för till kommunalt bostadstillägg påverkarsamlevnad har rätten
också till det särskilda tillägget.den således rätten

folkpensionSärskilt pensionstillägg till för10.9

handikappatlångvarig vård sjukt ellerav

barn

folkpension försärskilt pensionstillägg tilllagen 1990:773Genom om
föräldrarkompenseraslångvarig vård sjukt eller handikappat barn somav

förvärvsinkomstergått mistevården under lång tid hargrund omav
alls. Tilläggetfått låg tilläggspension eller ingenoch därför utges ettsom

ochfolkpension i form ålderspensiontill ärkomplement avsett som enav
åtnjutande Vårdbidraginte har kommit iövergångslösning för dem avsom

någon form.eller vårdarlön i
Styvförälder,adoptivförälder likställs bl.a.förälder ellerMed biologisk

eller har haft bam medvarit gift med barnets föräldernämligen den som
Likställighetsregeln innebärvaraktigt bott tillsammans.dedenne ettom

samboför-angivet kvalificeradeäktenskapet eller det påpå sättkrav att
vârdtiden.förelegat redan underhållandet skall ha

vårdår.med minst s.k.till förälderPensionstillägget kan utges sexen
föräldern vårdat barnetkalenderår under vilket änvârdårEtt är ett mer

halva året harockså barnet underunder förutsättning änhalva året att mer
handikappersättning. Deteller sjukbidrag jämtehel förtidspensionfått

förtidspension ellerföräldern uppburitkalenderår, för vilkafrånbortses
vårdårtillgodoräknats pensionspoäng. Sexeller harsjukbidrag ettger

varje vårdårför år räknat. Förbasbeloppettillägg fem procent avom
utgårTilläggetbasbeloppet.tillägget med femökasdärutöver procent av

tilläggspension.eventuelloberoende av en

Delpensionsförsäkringen10.10

arbetstidenminskaår har möjlighetFörvärvsarbetande i åldern 60 64 att-
inkomstbortfalletfå viss delyrkesverksamma åren ochde sistaunder en av

skillnad från förtidatillDelpensionen reducerardelpension.ersatt av -
pensionstagarenålderspension ärålderspension inte denuttagen som-

finns ipensionsformdennatill från 65 års ålder. Reglernaberättigad om
delpensionsförsäkring.lagen l979:84 om

egenföre-ochuppdragstagareförvärvsarbetande, dvs. anställda,Alla
skiljervissa avseendenbestärmnelser. Iomfattas i princip lagenstagare, av

å sidanuppdragstagaredock mellan anställda ochlagen samtena
arbetstidenspåfallet vad gäller kravetegenföretagare å andra sidan. Så är

beräkningenunderlag förbeträffandeminskning också vad utgörsommen
pensionens storlek.av
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Till egenföretagare räknas vissa anställda i fåmansföretag ochgruppen
fámansägda handelsbolag, nämligen företagsledare och deras makar. Med
makar jämställs de lever tillsammans, de tidigare varit gifta medsom om
varandra eller har eller har haft barn. Således har äktenskapetgemensamt
eller därmed likställt samlevnadsförhållande effekter vad gäller delpen-
sionsförsäkringen endast för den anställd i fåmansföretagär ellerettsom
fåmansägt handelsbolag och dessutom gift eller sambo företagsleda-är med

definitionerFör fåmansföretag, företagsledare hänvisas tillren. av m.m.
punkt 14 anvisningarna till 32 § kommunalskattelagen 1928:370.av

10.11 Förordningen 1984:1042 om

pensionsvillkor för icke-svenska

medborgare lokalanställda vidärsom

svenska utlandsmyndigheter

Pensioneringen för de omfattas nämnda förordning skall i förstasom av
hand ordnas enligt de regler gäller i tjänstgöringslandet. Bedömssom
dessa regler inte godtagbara skall arbetstagarna omfattas särskildavara av
pensionsvillkor, i den rubricerade förordningen och ärsom anges som
anpassade till förhållandena i tjänstgöringslandet.

Bland förmånema enligt förordningen finns familjepension. Sådan kan
utgå till efterlevande make och till barn, inte fyllt 19 år. Storlekenen som

familjepensionen för ensamberättigad visstutgörs procenttalav etten av
den avlidnes slutlön. Procenttalet har olika för olika länder ochav satts

står i relation till antalet anställningsár. Summan ökas med 20 förprocent
varje ytterligare berättigad. Av slutsumman får den efterlevande maken,

sådan finns, 80 vad skulle ha utgått till ensambe-procentom av som en
rättigad. Resterande belopp fördelas lika mellan barnen. Rätten till
familjepension upphör för den efterlevande maken han gifter sig.om om

Äktenskapet förutsättningär för makepension skall kunna utgå.atten
Som har framgått påverkas bampensionens storlek negativt attav
makepension samtidigt utgår. Om den efterlevande maken ingår nytt
äktenskap och makepensionen på grund härav upphör ökar bampensionen
till sitt belopp.

10. 12 Kommentarer

Genom vårt förslag jämställs, med två undantag, med make ochpartner
partnerskap med äktenskap vad gäller de redovisade bestämmelserna.nu
Reglerna hustrutillägg och kommunalt bostadstillägg till folkpensionom
undantas 2 kap. 3 § i förslaget till lag partnerskap då fårdegenom om

uppenbarligen könsrelaterade.anses vara
Inom detta rättsområde finns har framgått flera likställighetsregler;som

med make likställs den sammanlever med den försäkrade hansom om
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tidigare har varit gift med sin sambo eller de har eller har haft barn
tillsammans. Vårt förslag innebär sambor kön tidigareatt av samma som

Ävenhar ingått partnerskap med varandra jämställs med i de fallpartner.
styvbamsrelationer har betydelse för de redovisade reglerna jämställs

med make.partner
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11 Föräldrapenningfömänerna och
till föräldraledigheträtten

1 l Inledning

Föräldrapenningförmånema regleras huvdsakligen i 4 kap. lagen
1962:381 allmän försäkring AFL. Numera har äktenskapet ochom
därmed jämställt samboförhållande betydelse endast för styvförälders rätt
till föräldrapenning. Föräldrapenningförmånema utgår i form för-av
äldrapenning och tillfällig föräldrapenning. Föräldrapenningförmånema
kompletteras reglerna till föräldraledigheträtt i lagen 1978:410av om

till ledighet för vårdrätt barn, En Styvförälder, giftärom av m. m. som
eller lever i med äktenskap likställt samboförhållande med styvbametsett
förälder, har till föräldraledighet förrätt värd barnet.av

11.2 Föräldrapenning

Föräldrapenning förutgår närvarande huvudregel under 450 dagar isom
samband med barns födelse och längst till dess barnet fyllt åttaett utges
år eller har avslutat det första skolåret. Föräldrarna har möjlighet att

Ävenfördela dagarna mellan sig. adoption barn grundar i normalfalletav
till föräldrapenning.rätt Om make adopterar den andre makens bamen

uppstår dock ingen särskild till föräldrapenning.rätt
Enligt 4 kap. 2 § första stycket AFL likställs med förälder bl.a. den

med vilken förälder eller har varit giftär eller har eller har haft barn, om
de varaktigt bor tillsammans. styvförälderEn kan således under vissa
förutsättningar in i förälderns till föräldrapenning.rätt

11.3 Tillfällig föräldrapenning

Tillfällig föräldrapenning betalas i olika situationer föräldernärut en
tillfälligt behöver ledig för vårda sjukt barn, besöka barnetsatt ettvara
skola eller liknande.

Enligt 4 kap. 2 § andra stycket likställsAFL med förälder bl.a. den
med vilken förälder eller har varit giftär eller har eller har haft bam.
Denna regel överensstämmer med vad gäller för föräldrapenningen.som
Vad gäller den tillfälliga föräldrapenningen likställs denäven som en
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förälder bor tillsammans med under äktenskapsliknande förhållanden.
Jämfört vadmed gäller för föräldrapenningen alltså kretsenärsom av
berättigade styvföräldrar här.större

till ledighet11.4 Rätten för vård barnav

Enligt lagen 1978:410 till ledighet för vård barn, harrättom av m. m.
förälderarbetstagare i egenskap under vissa förutsättningar dels rätten av

helt från anställningen till blivitledig dess barnet och halvtatt ett ettvara
förkortaår,idels arbetstiden till fjärdedelar normal arbetstidrätt att tre av

under viss tid. adoptivbarn kan till ledighet kvarstå efterFör rätten även
barnet fyllt och halvt âr. regler anställningsskydddet Lagensett ett om

skyddar förälder begär eller i anspråk sin till ledigheträtttar motsomen
uppsägning, avskedande eller försämring anställningsförmåner ellerav
arbetsförhållanden.

förälder biologisk förälder eller adoptivförälder. EnligtMed avses
likställs med förälder bl.a. den stadigvarande sarnrnanborlagens §1 som

förälder eller har varit gift med eller har eller har haftmed och ären som
med föräldern.barn

förkortningarbetstagare har till ledighet eller arbetstiden iEn rätt av
föreligger tid dåytterligare två fall. Således sådan under arbetstagarenrätt

föräldrapenningförmån. Vidare har kvinnliga arbetstagare tilluppbär rätt
faktiskledighet under viss tid i samband med beräknad eller nedkomst och

för bamet.att amma

11.5 Kommentarer

förslag i egenskapGenom vårt till lag partnerskap kan partnerom en av
styvförälder komma i åtnjutande föräldrapenningförmänerna och rättenav
till ledighet för vård barn. Med till förälder likställs denpartner somav en
sammanlever med föräldern de tidigare har ingått partnerskap medom
varandra.

Genom vårt förslag till lag sambor kön kommer samborsamma avav
jämställas med sambor kön vad gäller tillkön rättenmotsattattsamma av

tillfällig föräldrapenning.
förDen särskilda kvinnlig arbetstagare ledig i sambandrätten att vara

för hänför sig uppenbarligenmed barns nedkomst och barnatt ettamma
således till övrig till ledighet,till barnets Den kan inte, i rättmotsatsmor.

förälder Vårt förslag medför därförfördelas mellan och därmed likställd.
kvinna eller kvinnliga sambo har fött eller skallinte partneratt en vars

föda barn, skall omfattas denna till ledighet.rättav
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12 Arbetsskadeförsäkringsområdet

Inledning12. 1

Försäkrade för arbetsskada enligt lagen 1976:380 arbetsskadeförsäk-om
ring LAF i alla förvärvsarbetar i Sverigeär delstort sett samtsom en
arbetstagare utomlands för arbeta där. Dessutom vissasänts ärattsom
studerande för särskilda risker i sin utbildning försäkrade.utsättssom

Arbetsskadeförsäkringen bygger på principen den drabbasatt som av en
arbetsskada har till full ersättning för det inkomstbortfallrätt skadansom
medför. Ersättning till den arbetsskadade utgår främst i form sjuk-av
penning eller livränta. Varken dessa förmåner eller den begravningshjälp,

Äkten-utgår i samband med dödsfall, har anknytning till äktenskapet.som
skapet och därmed likställt samboförhállande har däremot betydelse för de
efterlevandelivräntor kan utgå.som

LAF trädde i kraft den juli 1977. Efterlevandeskyddetl reformerades
samtidigt med efterlevandepensionema enligt AFL reglergenom som

i kraft denträdde januari 1990. äldre fortfarandel De reglerna gäller
övergångsvis. förstaI hand det tidpunkten för arbetsskadan förinteär -
dödsfallet avgörande för vilket regelsystem kommer tillärsom som an--
vändning. Nedan redovisas först de gällande reglerna efterlevande-nu om
skydd enligt och därefterLAF de äldre. LAF lagen 1954:243ersatte om
yrkesskadeförsäkring YFL. Den hade i sin föregåtts antal andratur ettav
lagar till ersättning för skada till följd olycksfall i arbeterättsom gav av
eller vissa yrkessjukdomar. Dessa författningar tillämpas fortfarande i
fråga skador inträffat under den tid då respektive lag gällde.om som
Äktenskapets effekter på fönnånema enligt YFL iöverensstämmer stort

vadmed nedan redovisas beträffande förrnånema enligt LAF:s äldresom
regler. författningar påDe området föregick YFL redovisas inte härsom
då de med hänsyn till syftet med framställningen torde mycket litetvara av
intresse.

Bestämmelser ersättning för personskada, har uppkommit underom som
bl.a. militärtjänst, civilförsvarstjänst, räddningstjänst eller vistelse
kriminalvårdsanstalt, finns lageni 1977:265 statligt personskade-om
skydd. Enligt lagen 1977:267 krigsskadeersättning till sjömän utgårom
ersättning vid tjänstgöring på svenskt fartyg för personskada som
uppkommer utomlands till följd krigsåtgärder och inträffar underav som
fritid eller på till och frän fartyget. Ersättning enligt de nämndaresa
lagarna kan utgå bl.a. vid dödsfall. Därvid blir ersättningsreglema i LAF

Äventillämpliga. dessa lagar hade föregångare, fortfarande tillämpassom
för skador inträffade under den tid respektive lag gällde. Förmånemasom
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enligt föregångarna överensstämde huvudsakligen med YFL:s bestämmel-
ser.

Till författningama inom arbetsskadeförsäkringsomrádet kan också
räknas förordningen 1986:259 ersättning till följd sjukdom ellerom av
skada ådragits riket. Slutligen skall anmärkas lagstiftningenutom attsom

arbetsskadeområdet kompletteras kollektivavtal arbetsmarknaden.av

12.2 Efterlevandeskyddet enligt gällandenu

regler i LAF

Vid dödsfall utgår förutom begravningshjälp barnlivränta samt om-- -
ställningslivränta och särskild efterlevandelivränta till make eller sambo av

kön. Efterlevandeskyddet inom arbetsskadeförsälcringenmotsatt har i
huvudsak syfte efterlevandepensionema enligt AFL och ärsamma som
uppbyggt efter Efterlevandelivräntomamönster. samordnas medsamma
respektive efterlevandepension det viset livräntoma betalas endastatt ut
i den män de överstiger pensionema.

Personkretsen kan komma i åtnjutande barnlivränta densarn-ärsom av
gäller för barnpension. Styvbarn ingår således inte i denma som

berättigade kretsen. Bamlivränta utgår med 40 ersättnings-procent av
underlaget, dvs. i princip den avlidnes egenlivränta eller sjukpen-av
ninggrundande inkomst vid tiden för dödsfallet till högsta beloppettupp

7,5 gånger basbeloppet. Finns fler bam skall det sammanlagdaän ettom
livräntebeloppet höjas med 20 ersättningsunderlaget för varjeprocent av
ytterligare barn och därefter fördelas lika mellan barnen.

En begränsningsregel motsvarande den i finns iAFL 5 kap. §11 LAF,
vilket innebär högst 100 ersättningsunderlaget betalasatt procent utav som

Överstigerefterlevandelivräntor. livräntomas sammanlagda belopp
ersättningsunderlaget livräntoma proportionellt.sätts Detta innebärner
bl.a. storleken bamlivräntan reduceras efterlevandelivräntaatt av om
samtidigt utgår till make eller sambo under förutsättning antaletatt
bamlivräntor minst fyra. Skulle makelivräntanär upphöra, exempelvis
grund livräntetagaren gifter sig, ökar således i dessa fall bamlivrän-attav

belopp.tomas
Under förutsättningar motsvarande dem gäller inom den allmännasom

pensioneringen se avsnitt 10.5 utgår omställningslivränta och särskild
efterlevandelivränta till den avlidnes make eller sambo. Omställnings-
livränta 45utgör ersättningsunderlaget det inte finns någotprocent av om
livränteberättigat barn. Omställningslivränta utgår samtidigt medsom
barnlivränta 20utgör ersättningsunderlaget och kan reducerasprocent av
bl.a. grund den nämnda begränsningsregeln. För den särskildaav ovan
efterlevandelivräntan gäller ersättningsnivåer.samma

Omställningslivränta och särskild efterlevandelivränta utgår längst till
dess livräntetagaren uppnår den allmänna pensionsâldem. Den förlängda
omställningslivräntan och den särskilda efterlevandelivräntan upphör bl.a.
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livräntetagaren gifter sig eller sammanbor med någon han harom som
giftvarit med eller har eller har haft barn med.

12.3 Efterlevandelivräntor enligt LAF:s äldre

bestämmelser

arbetsskada,En har inträffat före den januaril 1990 ledersom men som
först därefter,till döden bedöms enligt äldre regler hur familjeför-oavsett

hållandena såg vid tiden för arbetsskadan. äktenskapEtt ingås efterut som
arbetskadan inträffatdet har kan alltså grunda till efterlevandeliv-rättatt

Ävenenligt de äldre bestämmelserna. arbetsskadan inträffar efterränta om
ikraftträdandet kan kvinnor födda 1944 eller tidigare ha till änkelivrän-rätt

enligt äldre regler förutsättningunder kvinnan vid ikraftträdandetta att av
de reglerna gift med eller stod i därmed likställt förhållande tillnya var

sedermera avlidne.den
Efterlevandelivräntor utgår enligt de äldre reglerna endast i denäven

mån de överstiger efterlevandepensionema enligt AFL.
Enligt de äldre reglerna har styvbam till barnlivränta. Efterlevanderätt

makes barn jämställs nämligen med barn och adoptivbarn barneteget om
stod under makens vårdnad vid dödsfallet. Om arbetsskadan inträffat före
ikraftträdandet de reglerna grundar äktenskapet detnäroavsettav nya -
ingicks styvbamets till barnlivränta.rätt-

Barnlivränta utgår samtidigt med änkelivränta uppgår till 20som
ersättningsunderlaget. I andra fall bamlivräntan tillutgörprocent ettav

bam 40 ersättningsunderlaget och för varje ytterligareensamt procent av
barn tillkommer 20 underlag. Det sammanlagdaprocent av samma
beloppet delas därefter lika mellan bamen. En begränsningsregel
motsvarande den nuvarande medför sammanlagt högst 100att procent av
ersättningsunderlaget betalas i efterlevandelivräntor.ut

änkelivränta skall utgå krävs änkan dödsfalletFör vid haratt att
vårdnaden och stadigvarande sammanbor med barn under 16 år ellerom

änkan har fyllt 36 år. Med änka jämställs dels kvinna vidatt som
dödsfallet stadigvarande sammanbor med avlidne ochden har varit gift
med honom, eller har, har haft eller barn med honom, dels kvinnaväntar

vid dödsfallet lever sedan avsevärd tid med den avlidnesom samman
under äktenskapsliknande förhållanden.

Änkelivränta utgår med 45 ersättningsunderlaget bamliv-procent av om
inte samtidigt utgår och i andra fall med 40ränta procent av samma

underlag. Reduktion kan ske änkan vid dödsfallet inte fyllt 50 år. Detom
kan frånskild hustru, uppbär underhållsbidrag frånnämnas ävenatt en som
sin f.d. make, kan berättigad till livränta. det falletl gäller dock ivara

månviss andra ersättningsregler.
Till skillnad från vad fallet enligt gällande regler löperärsom nu

änkelivräntan i princip vidare sedan änkan uppnått den allmänna pensions-
åldern. Den samordning sker från denna tidpunkt bl.a. ålderspen-medsom

frånsionen folkpensioneringen kan dock inverka.
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Änkelivräntan upphör änkan gifter sig eller under avsevärd tid leverom
med under äktenskapsliknande förhållanden. Upplösessamman en man

äktenskapet eller samboförhållandet inom fem år livas änkepensionen upp
på nytt.

12.4 Förordningen 1986:259 ersättning tillom

följd sjukdom eller skada ådragitsav som

riketutom

Föreskrifterna i den rubricerade förordningen gäller för vissa statligt
anställda och SIDA-anställda, vistas utomlands i samband medsom
anställningen eller statligt uppdrag, och för medföljande makar tillett
dessa arbetstagare. Vid invaliditet eller dödsfall grund i förordningenav
angivna sjukdomar eller till följd naturkatastrof, krig eller dylikt utgårav
engångsbelopp till den drabbade eller till dennes efterlevande.

Vid bestående fullständig invaliditet hos arbetstagaren utbetalas en
engångssumma 75 000 kr till honom. Vid bestående nedsättningom annan

arbetsförmågan betalas till arbetstagaren det lägre beloppav som svarar
nedsättningen. För det fall arbetstagaren avlider utbetalas 75 000 krmot

efterlevande,till de främst till make och fördelningbarn, för dem emellan.
Om arbetstagarens medföljande make drabbas bestående fullständigav

invaliditet eller dör betalas 25 000 kr, eller arbetstagaren harom
vårdnaden barn högre belopp, till arbetstagaren. En mindreettom
nedsättning arbetsförmågan förhållandei till nedsättningen.ersätts Vidav
dödsfall kan den avlidnes barn få ersättning i de fall arbetstagaren inte
längre i livet.är

Förordningen innehåller inte någon likställdhetsregel. Många för-av
ordningens förmåner helt avhängiga arbetstagaren gift.är ärattav

12. 5 Kommentarer

Vårt förslag innebär jämställs med make och partnerskap medatt partner
äktenskap vad gäller efterlevandeskydd enligt de gällande bestämmel-nu

Äveni LAF likställighetsregeln kommer tillämpas påatt motsvaran-serna .
de för sambor tidigaresätt har varit Vidare kan partnerskappartner.som
grunda till barnlivränta för styvbam enligträtt LAF äldre bestämmelser.:s
Bestämmelserna änkelivränta enligt de äldre bestämmelserna blirom
däremot inte tillämpliga.

Slutligen innebär vårt förslag jämställs med make vidatt partner
tillämpning förordningen 1986:259 ersättning till följd sjukdomav om av
eller skada ådragits riket.utomsom
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13 Straffrätt

13.1 Tvegifte

I 7 kap. brottsbalken1 § BrB stadgas den gift och ingåräratt nyttsom
äktenskap sig skyldig tillgör tvegifte. För tvegifte döms denäven ärsom
ogift och ingår äktenskap med någon redan gift.ärsom

Ätalsregler13.2

I 20 kap. rättegångsbalken RB behandlas åtaltill och målsägande.rätten
En grundprincip åklagareär skall väcka åtal för brott faller underatt som
allmänt åtal inte stadgat. En princip åklagareär inteärannat attom annan
får åtala för vissa brott, så kallade målsägandebrott. Från sistnämnda
princip undantag målsägandengörs har brottetnär till åtal eller åtalangett

påkallat allmän eller synpunkt. situationEn åtal kannäranses ur annan
påkallat allmän synpunkt det fråga åter-är när äranses vara ur om en

fallssituation.
någonHar blivit dödad brott inträder vissa däriblandgenom personer,

den avlidnes efterlevande make, i målsägandens väcka åtal ochrätt att
Ävenbrottet till åtal. avliditnär anledning harange en person av annan

bland andra hans efterlevande make huvudregel inträda i denrätt attsom
avlidne målsägandens väcka åtalrätt eller brott till åtalatt ettange
20 kap. 13 § RB.

l 5 kap. och1 2 §§ BrB behandlas brotten förtal och förtal. Dessagrovt
brott får inte åtalas den har blivitän för brottet,utsattav annan som

Åklagaremålsäganden. får dock åtala målsäganden har brottetangettom
till åtal åtaloch särskilda skäl påkallat allmän synpunkt.av anses ur
Förtalsbrott kan emellertid begås avliden sådant falläven Imot en person.
får åtal väckas den avlidnes efterlevande make, bröstarvinge, föräldrarav
eller syskon.

8 kap. behandlas stöld,I BrB rån och andra tillgreppsbrott. I kapitel 9
behandlas bedrägeri och kapitel förskingringoredlighet i 10samtannan
och trolöshet. Alla dessa brott allmänt åtal. För de brotthör underannan

behandlas i nämnda kapitel, med för de allra gällerundantag grövsta,som
emellertid särskilda åtalsregler har begåttssådant brott motettom
gämingsmarmens make. endastMed make jämställs här bl.a. den intesom
tillfälligt sammanbodde med gärningsmannen. dessa fall får åklagarenI
väcka åtal endast målsäganden, dvs. sarnrnanboende,maken eller denom
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synpunkt 8 kap.allmänpåkallateller åtaltill åtal ärbrottethar angett ur
frånundantagnabrott10 § BrB. De äroch 10 kap.kap. 12 §913 som
för-bedrägeri,rån,rån,stöld,regeldenna är grovtgrovt grovgrov

huvudmantrolöshet ärskingring och attmot anse som grov.som
Så någontillsammans.flerabegåsbrott kan snartEtt avpersonerav

till målsägandenförhållandestår i sådantbrottmedverkat tillflera ettsom
åtalsreglema tillämpasskallbestämmelser,nämndai ovanangessom

likställs i dettamedverkanMedmedverkande.samtligabeträffande
häleriförseelse.häleri ochavseende även

hansfår bland andraavlider,för brotthar dömtsOm ettsompersonen
frågan dengällersåvittdomenföra talanefterlevande make mot om

kap. § RB.gärningen 21 1brottsligabegått denharavlidne

13.3 Kommentarer

ingåförstraffbartblir detvårt förslag nytt part-Enligt partner atten
förpartnerskapsittupplösaförstäktenskapeller samtnerskap att enutan

äktenskap. Detupplösa sittförstingå partnerskapgift attutanattperson
med någonpartnerskap äringåstraffbart förocksåblir att somen person

någonmed äräktenskapellergift eller partner.partner som
ibestämmelserochåtalsreglerolikatillämpningVid enom vem somav
medbli jämställdföreslåsmålsägandesituationviss partnerär att somanse

make.
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14 Skatterättsliga regler

14. l Inledning

centralaDe skatterättsliga reglerna finns i kommunalskattelagen 1928:370
KL, lagen 1947:576 statlig inkomstskatt SIL, lagenom samt
1947:577 statlig förmögenhetsskatt SFL. Kommunal inkomstskattom
utgår för inkomst näringsverksamhet och inkomst tjänst 17 § KL.av av
Statlig inkomstskatt utgår för inkomst näringsverksamhet, inkomstav av
tjänst och inkomst kapital 1 § andra SIL. Statlig förmögenhets-av mom.
skatt utgår med viss andel beskattningsbara förmögenhet.en av en persons

statliga inkomstskattenDen förvärvsinkomster och den statliga
förmögenhetsskatten progressiv medanär den kommunala inkomstskatten
och den statliga inkomstskatten på inkomst kapital proportionell.ärav

Inom skattelagstiftningen det inteär så betydelse vilketstornumera av
civilstånd den skattskyldige har. Den år 1990/91 genomförda skatterfor-

medförde förenkling bl.a. inkomstbeskattningen makarstormen en av av
och sambor. Eftersom alla kapitalinkomster beskattas mednumera en
enhetlig proportionell skattesats spelar det inte sâ roll makarnastor vem av

uppbär viss kapitalinkomst. Det finns emellertid situationer därsom en en
civilstånd kan ha betydelse inkomstskatterättslii hänseende. För-persons

mögenhet sambeskattas alltjämt till och med 1995 års taxering. Därefter
kommer SFL upphöra tillämpas.att att

14.2 Inkomstbeskattningen

skatterättsligaDet äktenskapsbegreppet regleras i 65 femte§ stycket KL.
lagrummet framgårAv med gifta jämställs de gifta,att utan attsom, vara

lever tillsammans de tidigare varit gifta med varandra eller har ellerom
har haft barn tillsammans.

65 § förstaAv stycket framgårKL barn jämväl styvbarnatt som avses
och fosterbam. Som styvbarn endast barn till den med vilkenanses person

gift och inteär är eget.man som ens
65 § KL gäller huvudregel vid taxering till statlig inkomst-ävensom

skatt enligt hänvisning i 2 första§ SIL.mom.
Enligt 52 § första KL och § förstall SIL skall varderamom. mom.

maken för sin inkomst. Denna fullständiga särbeskattningtaxeras av
inkomster, dvs. vardera maken beskattas för sin inkomst oberoendeatt av
den andre makens inkomstförhållanden, infördes fr.o.m. beskattningsâret
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skallandra och § andra SIL makar,1987. Enligt 52 § KL ll mom.mom.
taxering till kommunalbeskattningsåret levt åtskilda, i frågaunder omsom

såsom varandra oberoende skattskyldiga.statlig inkomstskattoch anses av
hänvisning i § förstaanvisningarna till 52 § KL, efter lll som mom.

återfinns reglervid taxering till statlig inkomstskatt,SIL gäller även om
har arbetat tillsammansinkomstfördelning mellan makar i de fall makarna

har, med hänsyn tillnäringsverksamhet. Fördelningen inkomsteri av
storlek. Inkomstfördelningenprogressiviteten, betydelse för skattesatsens

till makarnas respektivepå står i relationskall därför ske sättett som
Lagstiftningen skiljer mellan tvâ fall;arbete och kapital.insats av

verksamhet.medhjälparfallet och fallet med gemensam
i medhjälparfalletanvisningarna till 52 § KLEnligt andra stycket ärav

förhållandeledande ställning i företaget imaken på grund sinden ene av
haföretagsledare. Denne maketill den andre maken att ansesanse som

från verksamhetenoch skall beskattas för inkomstdrivit verksamheten om
skall Avgörande förbegär inkomstfördelning ske.inte makarna att

faktiska arbetsinsats.den medhjälpande makensinkomstfördelningen är
inte beaktas detTelefonpassning och representation i bostaden bör även om

faktisk arbetsinsats.är en
har vidfemte stycket anvisningarna till 52 § KLEnligt gemensamav

i förhållande tillnågon företagsledande ställningverksamhet ingen make
lnkomstfördelningeningen företagsledare.den andre maken. Båda eller är

skulle har varitinte avviker från vadmellan makarna godtas den somom
icke besläktadenaturligt mellan personer.

makar behandlasskattelagstiftningen där beskattningfall iEtt annat av
till § reglerari punkt 3 anvisningarna 33 KLbestämmelsenär soma av

kan bl.a. medges förför kostnader vid dubbel bosättning. Avdragavdrag
makes ellerbesättningen förorsakatsdylika kostnader den dubbla avom

skatterättsliginte bara makar isambos förvärvsverksamhet. Avdraget avser
1987:813sarnbor. Enligt punkt 6 första stycket lagenmening ävenutan

bestämmelsen tillämplighomosexuella sambor, homosexlagen, ävenärom
på sambor kön.sammaav

framgår till skattepliktigbestämmelsen i 19 § första stycket KLAv att
eller sambovid bodelning har tillfallit makeinkomst räknas inte vad som

oskift ellerfördel boeller vad förvärvats testamente,genom arv avsom
på sambor kön.gåva. bestämmelse tillämpligDenna är även sammaav

definierasanvisningarna till 31 § KLpunkt nionde stycketI l av
efterlevandepension förstås bl.a.efterlevandepension. Medbegreppet

försäkrades make,försäkrades död utgår till denpension efter densom
vilken den försäkrade harvarmed i detta sammanhang förstås medperson

Ävenäktenskapsliknande förhållanden.varit gift eller sammanbott under
kön.bestämmelse tillämplig sambordenna är sammaav

anvisningarna tillFrån januari 1994 införs bestämmelse iden 1 en ny
bestämmelse medpunkt 3 sjunde stycket. Enligt denna31 § KL avses

individuellt pensions-efterlevandepension pension på grundäven som av
med vilken densparande efter pensionsspararens död utbetalas till person

äktenskapsliknande förhållanden.avlidne varit gift eller sammanbott under
Bestämmelsen tillämplig på sambor kön.är även av samma
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Såväl 33 § 19 och 31 §§ KL anvisningarna till dessa lagrumsamtsom
tillämpliga vid taxering tillär statlig inkomstskatt efteräven hänvisning i

2 § första SIL.mom.
Enligt punkt 5 anvisningarna till 46 § KL och 4 § SIL medgesav

föravdrag periodiskt understöd till make eller förutvarande make, sedan
Ärunderhâllsskyldighet mellan makarna reglerats. utbetalningen avdrags-

gill skall beskattas för det erhållna understödet i inkomstslagetmottagaren
tjänst. avdragsrätt förFör periodiskt understöd till make fordras i princip
söndring mellan makarna.

I § och 18 § första17 SIL och 70 § återfinnsKL bestämmelsermom.
skattskyldig tillhör främmande makts beskickning eller lönadeom som

konsulat här i riket eller svensk medborgare tillhört svenskom som
beskickning hos utländsk makt, svensk del gation hos mellanstat-permanent
lig organisation Enligt dessa bestämmelser jämställs med sådanm.m.
skattskyldig denna make och underårigaäven barn.persons

bestämmelseEn särskilt grundavdrag för pensionärer finns i 48 §om
bestämmelseKL. Denna tillämplig vid den statliga inkomsttaxe-är även

ringen efter hänvisning i 8 § SIL. I punkt anvisningarna till1 48 § KLav
åtskillnad mellan gifta skattskyldiga och övriga. giftgörs För skattskyldig
uppburit folkpension med belopp tillkommer gift makesom som vars

folkpension,uppbär uppgår det särskilda grundavdraget till 134 procent av
enligtbasbeloppet kap. 6 § lagen 1962:381 allmän försäkring1 om

minskat enligt tredje stycket i lagrum. övrigaFör skattskyldigasamma
uppgår avdraget till 151,5 sistnämnda belopp. Avdrag medprocent av

sistnämnda151,5 belopp tillkommer också gift skattskyldig,procent av
under viss del beskattningsåret folkpensionuppburit med beloppsom av
tillkommer gift make uppbär folkpension och under återstodensom vars

året uppburit folkpension med belopp tillkommer gift makeav som vars
folkpension.saknar särskildaDet grundavdraget kan dock i vissa fall bli

mindre nämndaän enligt begränsningsregel iprocentsatserovan en samma
punkt anvisningarna.av

Överlåts pensionsförsäkring bodelning, skall överlåtaren oavsettgenom
överlåtelsen under sin livstid i förvärvarens ställe skattskyldig förvara
utfallande belopp, såvida han inte skulle ha varit berättigad till avdrag vid
utgivande periodiskt understöd till förvärvaren 53 § fjärde KLav mom.

fjärdeoch 6 § SIL.mom.
1951:763Lagen statlig inkomstskatt på ackumulerad inkomstom
förmöjliggör under vissa förutsättningar vid taxering tillatten person

statlig inkomstskatt hänföra inkomst han har erhållit under etten som
beskattningsår till två eller flera beskattningsår. I punkt anvisningarna1 av
till § finns särskild1 bestämmelse make bl.a. närings-när övertaren en
verksamhet vid andre makens död. Bestämmelsen innebär denatt
efterlevande maken vid tillämpning bestämmelserna skatt påav om
ackumulerad inkomst skall ha drivit verksamheten under denävenanses
avlidne makens livstid. Bestämmelsen gäller demäven utan attsom vara
gifta betraktas gifta enligt 65 § KL.som
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14. 3 Förmögenhetsskatt

Lagen 1947:577 statlig förmögenhetsskatt, SFL, upphörde gällaattom
vid utgången år 1991. Den tillämpas dock alltjämt, med vissa ändring-av

fram till och med 1995 års taxering.ar,
Av § tredje stycket SFL framgår1 med makar jämställs deatt som,

gifta, lever tillsammans de tidigare varit gifta medutan att vara om
ellervarandra har eller har haft barn tillsammans. Av lagrumsamma

framgår med barn jämväl fosterbam.styvbam ochatt avses
Enligt 12 § första SFL förskall makar levt tillsammansmom. som

under beskattningsåret, den skattepliktiga fömögenheten beräknas för
förvardera maken sig. Motsvarande gäller för skattskyldig och hansen

hemmavarande bam under 18 år. Om intebarnet skyldigt lämnaär att
självdeklaration för beskattningsåret, dvs. i princip i de fall bamet intenär
har någon inkomst, räknas barnets förmögenhet in i förälderns skatteplikti-

förmögenhet 8 § SFL.ga
Den beskattningsbara förmögenheten beräknas dock förgemensamt

makarna och för föräldrarna och underåriga hemmavarande bam och
frågan skatteplikt bedöms med till denhänsyn be-om gemensamma
skattningsbara förmögenheten första12 § SFL. Vid tillämpningenmom

denna bestämmelse undantas dock fosterbam enligt punkt 4 lagenav
1991 1850 upphävande lagen statlig förmögenhets-1947:577: om av om
skatt.

Makar under beskattningsåret levt åtskilda skall enligt 12 andra§som
i frågaSFL taxering till statlig förmögenhetsskatt såsommom. om anses

varandra oberoende skattskyldiga.av
En motsvarande bestämmelse de i och 18 SIL 7017 §samtsom

första återfinns i 18 §KL SFL.mom.

14.4 Arvsskatt och gåvoskatt

Efter hänvisning i homosexlagen skall gäller förvad sambo i lagensom
1941:416 arvsskatt och gåvoskatt AGL gälla för samboävenom av

kön.samma
1 princip skall den erhåller egendom i eller gåvatestamentesom arv,

eller gåvoskatt förvärvet.erlägga Den egendom make ellerarvs- som
sambo erhåller vid bodelning dock skattepliktig. Vid beräkningeninteär

vilken andel i avlidens dödsbo det godsskall utgöraav en som anses som
bodelning finns bestämmelsermake eller sambo erhåller på grunden av

andelen skall beräknas ii 15 och 15 §§ AGL. Dessa regler innebär atta
enlighet med bodelningshandling sådan föreligger i skatteärendet ochom

till hälften makamas giftorättsgods respektive hälftensamladearmars av
sambornas behållna egendom.av

beräknats, skallNär värdet eller testarnentslott har ettav en arvs-
grundavdrag för komma fram till den skattepliktiga lotten.göras att
Grundavdraget för make eller sambo 280 000 kr och för barn 70 O00är
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räknaskr. Som barn styvbam och fosterbam. övrigaFöräven ärpersoner
grundavdraget 21 000 kr.

Pâ den sålunda framräknade skattepliktiga lotten beräknas därefter
Skatten beräknas efterarvskatten. olika skatteklasser. skatteklassDen som

tillämpas för make, sambo och barn förmånligare den tillämpasär än som
Ävenför andra med undantag för vissa specialskattesubjekt.personer

eftergâvoskatt beräknas angivna skatteklasser. Bestämmelsernaovan om
grundavdrag och skatteklasser finns i 28 § AGL.

14.5 Kommentarer

skatterätten föreslås bli helt jämställd med make. Vårt förslagInom partner
vidare bestämmelser fall jämställerinnebär i vissa sambor medatt som

tillämpas förmakar skall motsvarande sambor kön.sätt av samma





SOU 1993198 Bilaga 6.... 233

15 Utlänningslagstiftning m.m.

15.1 Uppehållstillstånd m.m.

l utlärmingslagen 1989:529 finnsbestämmelser utlänningars inresa,om
vistelse och arbete i Sverige till asyl.utresa, rätten Där reglerassamt om

också under vilka förutsättningar utlänning kan utvisas eller avvisas.en
Lagen innehåller inte några bestämmelser uttryckligen siktetarsom
makar eller äktenskap. Däremot kan det för tillrätten uppehållstillstånd
och arbetstillstånd ha beydelse utlänning söker sådant tillståndom en som

anhörig tillär nära bosatt i ellerär har särskilden person som som annars
anknytning till Sverige 2 kap. 4 6 §§.-

Enligt tidigare principer skulle uppehållstillstånd regelmässigt beviljas
för bl.a. make till svensk medborgare och utländsk medborgare ärsom
bosatt i Sverige. Med äktenskap jämställdes samboende under äkten-
skapsliknande förhållanden och homosexuella förhållanden med heterosex-
uella. förarbetenaI till utlärmingslagen anfördes någon ändring dessaatt av
principer inte motiverad prop. 1988/89:86 64var s.

Under vissa i 4 kap. 7 § angivna förutsättningar kan utlänningen
utvisas Sverige på grund han har begått brott. Vid prövningenattur av om
utvisning i det enskilda fallet skall ske skall domstolen hänsyn till utlän-ta
ningens levnads- familjeförhållandenoch till hur länge han har vistatssamt
i Sverige 4 kap. 10 §. Allmänt kan starkare anknytningsägas att en
utlänning har till Sverige desto starkare skäl krävs för han skaatt
utvisas. l detta sammanhang har det betydelse utlänningen gift ellerärom
sambo med bor i Sverige.en person som

Enligt 3 kap. b5 § och 7 § 4 kap. § utlänningsförordningenlsamta
1989:547 gäller särskilda bestämmelser för makar till medborgare i en
EES-stat söker uppehålls- eller arbetstillstånd i Sverige.som

15.2 Bidragsregler

Enligt förordningen för flyktingmottagan-1990:927 statlig ersättningom
de statlighar kommun förutsättningar tillunder vissa rättm.m. en
ersättning för utlärmingar. Förmottagande flyktingar och andraav
utlärmingar kommun januari 1991 harhar tagit före den 1emotsom en
kommunen till ersättning förrätt för vissa kostnader. Ersättning lämnas
hjälp till utlänningar har fått uppehållstillstånd i Sverige och harsom som
överförts hit med stöd särskilt regeringsbeslut och för utlänningarettav
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uppehållstillståndi Sverige med tillämpning vissa angivnafåtthar avsom
också för hjälp till makeutlärmingslagen. Ersättning lämnasbestämmelser i

maken ellerförutsättningtill sådan utlänning undermaka äveneller att
uppehållstillstånd 4 och 23 §§.har fåttmakan

till flyktingar för kostnader1984:936 bidragEnligt förordningen om
fallfår invandrarverk i vissatill Sverige, Statensanhörigasför resor

flykting för bekosta bl.a.allmänna medel tillbidragbesluta attenavom
Bidrag får lämnas tillmakas till Sverige.makes eller ävenflyktingens resa
under äktenskapsliknandeunder längre tidför person somresa arman

det finns synnerligamed flyktingen och,samrnanlevtförhållanden har om
anhörig.tillskäl, annan

sig iSverige och bosättaflyktingar önskar lämnavissaFör annatsom
medel förbidrag allmännainvandrarverk beslutaland, får Statens avom

första dygnen i detunder och deuppehällereskostnader, nyaresan
får lämnas tillkostnader. Bidragbosättningslandet vissa andra ävensamt

får bidragFöreligger särskilda skäleller maka.flyktings makesådan
hushållsgemen-flyktingen lever ianhörig tilltilllämnas även somannan

finns i förordningen 1984:890bestämmelsermed denne. Dessaskap om
bosättning i land.från Sverige förtill flyktingarsbidrag annatresor

vidinvandrarverk jämställsfrån hanläggare vid StatensEnligt uppgift
med såvälbidragsförfattningar äktenskapsamtliga dessatillämpningen av

samboförhållandm.homosexuellaheterosexuella som
lánstudiestödsnämnden beviljaförutsättningar kan CentralaUnder vissa

för detinomvissa andra utlärmingar,flyktingar ochtill ramensom
kommun.för första gången iflyktingmottagandetkommunala tas emot en

lån tillförordningen 1991:1361härom finns iBestämmelser om
sådant lån fårutlänningar. Ettför flyktingar och vissa andrahemutrustning

dettill hemutrustning. Förhar behovbeviljas utlärmingen pengaravom
sambo skall lånetsammanbor med make ellerlåntagarenfall gemen-vara

betalningsansvariga förblir solidarisktför sammanboende och dedesamt
beroende antaletkan beviljashögsta lånebelopp ärlånet. Det avsom

falloch i förekommandeoch storleken låntagarensi hushållet avpersoner
fall sådantförmögenhet. För detmakes eller sambos sammanlagdahans ett

likställda, kaneller därmedtagits två makarlån har gemensamt av
utlänningenspåverkas såvälför återbetalningen lånetvillkoren somav av

personliga förhållanden.sambos ekonomiska ochhans makes eller
endast sambormed samborEnligt denna förordnings § 2 avavses

kön.motsatt

Medborgarskap15.3

vissa villkormedborgarskap uppställs1950:382 svenskt6 § lagen1 om
skallmedborgarskap. Hanskall erhålla svensktför kunnaatt personen

förttid och hahaft hemvist i Sverige under vissminst 18 år, envara
Är hanmedborgare, kansökanden gift med svenskhederlig vandel. en
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beviljas svenskt medborgarskap han inte uppfylleräven nämndaom ovan
krav.

15.4 Kommentarer

Vi har inte funnit skäl undanta någon nämnda bestämmelser iatt av ovan
vårt förslag till lag partnerskap och lag sambor kön. Förom om av samma
bl.a. frågan uppehållstillstånd innebär förslagvårt inga konsekvenserom
eftersom makar och sambor och kön i praktiken redanmotsattav samma
jämställs.
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bestämmelserVissa processuella16

Domarjäv16. l

eller harbland andra derättegångsbalken stadgas är12 §4 kap.I att som
varandraliknandevarandra eller de sätt ärgifta medvarit som

domare.tillsammanssamtidigt fär sitta inärstående inte rätten som
jävigdomarerättegångsbalken är13 §I 4 kap. attattanges en

gift medeller har varithanmål blandhandlägga är partannatett enom
närstående.liknandeeller sättär part

§ för-sistnämnda återfinns i lldenliknande bestämmelseEn som
skiljemän hänvisas1929:§ lagen 145valtningslagen 1986:223. I 5 om

§ förvaltnings-för domare och i 41skyldskapsjäv gällertill det som
rättegångs-i 4 kapjävsbestämmelsema1971:291processlagen attanges

tillämpningsområde.förvaltningsprocesslagensinombalken gäller även
och lagenförvaltningsdomstolarallmänna1971:289Lagen om

§hänvisar till 4 kap. 12försäkringsöverdomstolen1978:28 om
respektive 13 §.28 §rättegångsbalken

Även nämnda be-gällerdomstolsärendenvid handläggning ovanav
handläggningl946:807rättegångsbalken § lageni 11stämmelser avom

domstolsärenden.

för andraJävsbestämmelser16.2 personer

Även bestämmelserrättsordningen finnsibeträffande andra aktörer som
närståendeliknandegifta med eller sättjäviga dede ärär närattanger

ochrättegångsbiträderättegångsombud,åklagare,kanHär nämnaspart.en
kap. 3 § RB§§ och 2112 kap. 4 och 22försvarare 7 kap. 6 samt
utsökningsbalken.kap. 4 §kronofogdemyndigheten ltjänsteman hos

mâlsägande-förför rättegångsbiträde gällerJävsbestämmelsen även
mälsägandebiträde.1988:609hänvisning i 4 § lagenbiträde enligt om

vittne och16.3 Bestämmelser partom

gift medeller varitden3 § rättegångsbalkenEnligt 36 kap. är är partsom
vittnesmål.skyldig avlägganärstående intepå liknandeeller ärsätt attpart
kapitel,enligt 13 § iändå vittna får dåkan väljaHan att samma ommen

fårvittnesed. Ett vittnefråga brottmål, inte avlägga vägradet är yttraom
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sig angående omständighet, yppande skulle röja, han förövatatten vars
brottslig eller vanärande handling. inteHan heller skyldigär sigatt yttra

han därigenom avslöjar hans make någoneller honomärattom som
liknande närstående förövat sådan handlingsätt 36 kap. 6 § RB.

bestämmelserDessa gäller vittnesförhör vid allmännär äger rum
domstol efter hänvisning i förvaltningsprocesslagenäven, 25 §men
1971:291, vittnesförhör i regeringsrätten,när äger kammarrätt,rum
länsrätt och försäkringsöverdomstol.

Den innehar skriftlig handling eller föremål kanannat antassom en som
betydelse bevisäga regel skyldig förete handlingen ellerär attsom som

tillhandahålla föremålet för i rättegång. Denna skyldighet gällersyn en
dock inte fullt för den står i sådant förhållande tillut partsom som anges
i 36 kap. 3 § rättegångsbalken 38 kap. 2 § och 39 kap. 5 § RB 20samt
och 21 §§ förvaltningsprocesslagen l971:291.

16.4 Kommentarer

Inga nämnda bestämmelser har undantagit i vårt förslag. Vårtav ovan
förslag torde inte innebära någon praktisk skillnad i förhållande till vad

gäller i dag; vårt betänkande avsnitt 4.3.som se
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jävsbestämmelser ochAndra17

jävsliknande bestämmelser

ävsbestämmelser17.1 J

under vilkaförfattningar bestämmelserolikafinns iDet som anger
exempelvisbefattning,får inneha vissförutsättningar inte enen person

grund jäv.behandlingen sakföretag, eller delta irevisor i ett avenav
deförhar tillkommitbestämmelserDessa garantera attatt personer som

också tillsyftaroch neutrala. Devissa frågor opartiskahandlägger är att
för otillbörligabeslutsfattare eller liknande utsättsförhindra att en

påtryckningar.
förhållandet någondetjävsbestämmelser grundardessamångaI attav

befattningställning ellerhar visssambo medgift ellerär en person som
sambon.för maken ellerjäv även

jävsbestämmelser. 10 kap.finns sådana exempelföljande lagrumI
lagen 1987:667kap. §1975:1385, 8 7aktiebolagslagen4 § om

10 kap.1987:617,§ bankrörelselagenekonomiska föreningar, 3 kap. 5
1980:1103§ lagen1982:713 och 4 kap. 4försäkringsrörelselagen§5

vissa företag.årsredovisning im. m.om

Jävsliknande bestämmelser17.2

förbjuderbestämmelsefinnsaktiebolagslagen 1975:1385l somen
penninglån till aktieägare,vissa undanatag, lämnaaktiebolag medatt,

bolag ii bolaget ellerverkställande direktörstyrelseledamot eller annat
gifta medgällerlåneförbud ärkoncern. Detta även personer somsamma

§.med dem 12 kap., 7visst besvågradesådana eller sättärpersoner
lämnaför aktiebolagparagraf finns också förbudI mot attettettsamma

ellerhans makei syfte låntagaren,penninglån till låntagare att personen
aktier i bolagetförvärvamed honom skallpå visst besvågradär sättsom

bolag i koncern.eller annat samma
och andramakarför befattningshavareslåneförbud gäller vissaEtt som

understödsföreningar.1972:262närstående finns också i 26 § lagen om
äktenskapsliknandelikställsVid tillämpningen båda dessa lagrumav

varit giftatidigare harsarnrnanlevandesamlevnad med äktenskap deom
hafteller eller har barnmed varandra har gemensamt.

förbjuderbestämmelse1987:617 finnsI bankrörelselagen ensomen
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bank på andra villkor sådanaän banken normalt ställeratt lämnasom upp
kredit till eller ikläda sig garantiförbindelse för vissa i ledandepersoner
ställning inom banken, vissa aktieägare och revisorer. Detta förbud gäller

för make elleräven sambo till sådan 2 kap. och17 18 §§.person
Liknande bestämmelser finns i bl.a. 12 kap. 12 försäkringsrörelselagen§
1982:713.

Lagen 1991:980 handel med finansiella instrument reglerar vissaom
frågor handel med aktier, obligationer och andra värdepapper. I kap.4om

föreskrivsl § skyldighet för den har förvärvat eller överlåtit vissaen som
aktier anmäla förvärvet eller överlåtelsen till den börs eller auktorisera-att
de marknadsplats där aktier i bolaget noterade under förutsättningär att
förvärvaren transaktionen uppnår vissa andelar röstetalet förgenom av
samtliga aktier i bolaget eller överlåtaren underskrider andelar. Vidsamma
bestämmelsens tillämpning skall enligt nästföljande paragraf överlâtarens
och förvärvarens aktier likställas med aktier bland andraägssom av
överlåtarens respektive förvärvarens make eller sambo.

I lagen 1991:981 värdepappersrörelse finns bestämmelserom om
förutsättningarna för få driva värdepappersrörelse och hur sådanatt en
rörelse skall drivas. Företag Finansinspektionen fått tillstånd attsom av
driva sådan rörelse, värdepappersinstitut, står under tillsyn Finansin-av
spektionen. Om det finns väsentligt samband mellan värdepappersin-ett ett
stitut och företag handlar med finansiella instrumentett ellerannat som
lämnar kredit säkerhet i finansiella instrument, får Finansinspektionen,mot
enligt 6 kap. 3 § nämnda lag, besluta dessa företag skall lämnaattom
upplysningar förhållandet mellan dem och den verksamhetom om som
anknyter till värdepappersinstitutets verksamhet. Väsentligt samband skall
enligt lagrum föreligga bland då de två företagen ledssamma annatanses
eller står under väsentligt inflytande eller i huvudsakav samma samma

eller släktskap eller äktenskap eller liknandepersoner personer som genom
förhållande varandra närstående.är

Insiderlagen 1990: 1342 innehåller bestämmelser förbud handlaattom
med fondpapper på värdepappersmarknaden skyldighet anmälasamt attom
innehav fondpapper. l lagens 8 § vilka skallav anges personer som anses
ha insynsställning i aktiemarknadsbolag. Med aktiemarknadsbolagett avses
svenskt aktiebolag utgivit aktier vilka noterade vidär börs ellersom en
auktoriserad marknadsplats. Insysnsställning enligt nämnda lagrum har
bland andra den aktier iäger bolaget, motsvarande minst tiosom procent

aktiekapitalet eller röstetalet för samtliga aktier i bolaget eller ägerav av
aktier i denna omfattning tillsammans med make eller sambo. En person

insynsställningmed eller hans make eller sambo får inte ha sina aktier i
aktiemarknadsbolaget förvaltarregistrerade 8 § 3 stycket. Den harsom
insynsställning i aktiemarknadsbolag skall med vissa undantagett
skriftligen anmäla sitt innehav aktier i bolaget och ändring i innehavetav
till värdepapperscentralen 9 §. Vid tillämpningen sistnämnda lagrumav
likställs aktier make ellerägs sambo med den anmälningsskyldigessom av

aktier 10 §. Vad gäller för sambo skall tillämpas påävenegna som
sambo kön efter hänvisning i lagen 1987:813 homosexuel-av samma om
la sarnbor.
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Lagen 1987:464 vissa riktade emissioner i aktiemarknadsbolagom
gäller då aktiebolag, enligt insiderlagen aktiemarknads-utgörm.m. som

bolag eller dotterbolag till sådant bolag, fattar beslut nyemissionom av
aktier, emission konvertibla skuldebrev, emission skuldebrevav av
förenade med optionsrätt till nyteckning eller överlåtelse aktier ellerav
skuldebrev slag har utfärdatsnämnt bolag inomav ovan ettsom av samma
koncern. Ett beslut emission slag skall förnämnt bli giltigt,om attav ovan
ha fattats eller godkänts bolagsstämman i det emitterande bolaget bl.av a.

styrelseledamot, suppleant, verkställande och vice verkställandeom
direktör, anställda hos det emitterande bolaget eller företag inomarmat

koncern make eller sambo till dessa skall hasamtsamma personer
företrädesrätt till de emitterade värdepappema 4 §. Har aktiebolagett
emitterat sådana aktier eller skuldebrev lagen omfattar med före-som
trädesrätt till teckning för aktiebolag inom koncern krävsett samma
bolagsstämmobeslut för vidare överlåtelse dessa värdepapper tillav samma
personkrets i 5 § 6 §. Enligt får7 § moderbolag inte hellerettsom anges
i övrigt överlåta aktier i dotterbolag till nämndaett utanovan attpersoner
beslut detta har fattats bolagsstämman i moderbolaget. I vissa fallom av
krävs godkännandeäven eventuellt moderbolag till moderbolaget.av

Enligt Kungl. Majzts Börsordning 1969:546 för Stockholms fondbörs
skall den börsombud till Finansinspektionenär redovisa varje affär isom
börspapper eller andra värdepapper där honom veterligen hans make är

15 §. Sådan redovisningsskyldighet åligger också börsmedlempart
17 §-

I lagen 1987:667 ekonomiska föreningar finns bl.a. reglerom om
föreningsmedlemmars besluta föreningensrätt angelägenheter. I 7att om
kap. 1 § denna beslutanderätt föreningsstämmanutövas ochattanges

varje medlem har interöst i stadgarna för före-att annaten om anges
ningen. I 7 kap. 2 § medlems vid föreningsstämmanrättattanges en

medlemmenutövas personligen, legal ställföreträdare för med-av av
lemmen eller ombud. Om föreningens stadgar inte föreskrivergenom annat
får medlems make, samboän eller medlem inte ombud.annan annan vara
Samma inskränkning beträffande personkretsen gäller för medlemsen
möjlighet medföra biträde till föreningsstämman.att ett

17.3 Näringsförbud

Den i särskilt angivna avseenden har åsidosatt vad ålegatsom som
honom enskild näringsidkare kan tingsrätten meddelas närings-som av
förbud. Har näringsverksamhet bedrivits juridisk kan näringsför-av person
bud meddelas haft viss ställning i den juridiskapersoner som personen.
Bestämmelser härom finns i lagen 1986:436 näringsförbud.om
Näringsförbud meddelas för viss tid och innebär vissa begränsningar för
den underkastad nåringsförbudär driva rörelse, inneha vissaattsom
befattningar i bolag innebärDet också han inte får anställdattm. m. vara
eller återkommande näringsverksamhet drivsta emot en som av
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anställd ellerhellermake eller sambo. Han får intebland andra hans vara
bankaktiebolag, Sparbank,i aktiebolag,återkommande uppdrag ettta emot

sådan ideellekonomisk förening ellerhandelsbolag,försäkringsbolag,
hans make ellernäringsverksamhet därstiftelse driverförening eller som

§.eller suppleant i styrelsen 7sambo ledamotär

17.4 Kommentarer

försärskilt undantaganledning någotfunnitVi har inte göraatt ovan
bestämmelser.redovisade
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