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Vedr. forslag til lov om ændring af bl.a. lov om registreret partnerskat (L Z0)

Landsforcningcn skal.hcrmcd knyttc noglc kommcntarcr til cle spørgsmå|, tlcr har været rcjst i
Folketingets Retsu<lvalg under belia'dlnlcn a[ rovforsragct.

Landsforeningcns udgangspunkt er, at homoscksucllc par i alle sammcnhænge skal stilles på
præcis satnme må<le som heterosek-suellc pat. ImitllcrtiJ har vi forståclse tr., åi clet forhold, at
ikke allc landc har tilsvarendc bestemmelier, intlcbærcr at clen danske lovgivning må tilpas.scs
under hensyntagcn hcrtil.

Under hensyntagen hcrtil er det foreningens synspunkt, at parurerskabct skal være åbent for alle,
for lrvenr dct kan ltavc cn reel bctythiirg, ,lvs nil. po., hvor rnirrclst ón part har tillvryurirrg tii
Danmark.

Udover dærske statsborgcre med bopæl i Danmark kan følgcn<Je gruppcr clcrfor udskillcs som
relevante:

' udlænclinge mcd bopæl iDanmark
' danske statsborgere mecl bopæt i udlandet

I,gvfo¡slaget forholdcr sig delvis til gruppcn af udlænclinge mecl bopæl i Danmark, i<Jet clcr
side-stiller borçre fra lande med tilsvarèride lougivrling niecl <lanske statsborgere og foreslår
indført en l¡cstemmclsc om, at udla:ndingc, dci har ñaft bopæl i lan<lct i ío àr, lian incl¡5å
registreret partnerskab på lige fod rnccl tlal-rske statsborgerc.

På baggrund af vores generelle holdning som a¡rført oven [or, kan vi såle<les støttr: <lc
ændringsforslag, der er Formulcret i trøringssvarene fra Det l)anske Center for
Mcnncskcrettigheder og Nævnct for llurisk Ligcstilling, idct vi cr a[ rlctr san-ìme o¡rfattclsc,
nemlig ."! d.-, afgørende må være, at cle pågæidcn<le 1ar bopæl her i lan<let. Vi ser ingcri
begrundclse for kravet om to års ophold i Danmark.

Endvidcrc vil vi fo¡eslå, at også statsborgerc fra anc]rc JiU-landc .ligcstillcs mccl danskc
s.tatsborgcre. Dct forholcl, at EU-borg"r. - rurr', io har rct til at tage opholã og arbeide i lanclet -
ikkc har samtnc rcttighcdcr som ctanske statsborgcrc, cr cltcr vo-rcs o¡rFattclìc cn krænkclsc aI
IJIi traktatcns artik<:l 12 om forskclsbchandlinu pl ¡¡un.l a[ nationalitct. Yclcrligere vil vi anforc,
at tlcn martglcntlc adgang [or hcrbocrrclc IiU-boigcic til at inriga rcsistrcrcr partrrcrskab ikkc cr i
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ovcrctlsstcrl)rnclsc lììcd aJt(lclr i sa.nrtllc traktats artikcl 13, itlt:t vi rrattrrlr¡1vis cr klar ovor. al
denne bestemlnclsc entlrru ikkc cr itnl)lcrnelìtcrct_.

Som det allercde blcv på¡rcgct i l-anr.lsfororitrgcrrs lrørirrgssvar cr tlct vorcs op[attclsr:, ar
partrerskabslovett ogxå bør kuntrc fìtrcle anvcnclclsc på .lal',skc statsborgerc l¡osat i ucllanrlct, i

dct mindstc, hvis disse har cn tilkrryrrring til l)anrnark.

llt særligt problcm i clcnnc forbilltlclsc cr tlatrskcrc allsat i irrtcnlationrrlc or'¡prrisatiorrcr sqrrr l.x.
De1 !,uropæiske Union's itrstitutiotrcr, hvor rlanskcrc cr: skattepligtigc tii [)anrnark af tlcrcs
kapitalindkomst. I)cn ovcrvcicnrle clcl aft rlissc cla¡rskcrc v<:ntlcr tittrìg,ì'til l)arrrnark cftcr <lcrr:s
pensionering og bør derfor lravc lnulighed for at anvencle rlansk loulivrrinu allcrecle mede¡s clc
har bopæl i udlandct.

I Justitsministeriets svar til lrolketingcts ltctsudvalg vcdrørenclc clctte spørgsmål anføres, at tlcr
bero på en konkrct vurderitrg, livolviclt de pågæltlcntle har bopæl i l)aninark. Vi fìncler ikkc
dettc en tilfredsstillcnde løsning idct cler n"pp. kan være tvivt om, at fx ansatte i IJU, som har
bopæl i Bruxelles, næpPe kan anscs for at ira'"e bopæl i Dannrark. Men cn stor <lel af tlisse

1y*: statsborgere vil senere tage ophold i Danmàrk. lln konkret vurdcring i hvert cnkclt
tilfælde vil enclvidcre være unørligt ressourcekrævcncle, og ganske ouerflø.ig i<let tlct cr
vanskcligt for os at se, hvilkc argumcnter tlcr skullc talc imoJ at givc <Jisse clilskere sarïìrnc
rcttþheder som andre clanskerc.

Endelig har vi notcret os, at rcgcringcn har givct udtryk fcrr, at man cr orig i, at rcgistrcrcrlc
Partnere skal kunne adoptere parurercns bøm, hvilkct vi lTilser velkc¡nrncnt. Vi har fõrstået, at
Justitsministcirict cr af dcn opfattclsc, at cn såclan bcstcmmclsc bør inclsættcs i adoptionslovor
og ikkc i parbrcrskabslovcn.

Den lovtekniske placering har ikkc afgørende betyclning for Lanclsforeningen, men det er <log
vores opfattclsc, at en naturlig placering villc va:re i partncrskabslovcn, som i forvcicn
inclcholdcr afvigclscnre for rcgistrcrcdc parbrcrskabcr i fcrrhold til ægtcskabslovgivningcn.
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