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A /välfärd  

 

Behandlas i Utskottet för välfärd i Norden 
 

Utskottet för välfärd i Nordens betänkande över 

Medlemsförslag 
om att inkludera samkönade äktenskap i den nordiska 
äktenskapskonventionen 

Förslag 
Utskottet för välfärd i Norden föreslår att 

Nordiska rådet inte går vidare med medlemsförslag A /välfärd om att inklu-
dera samkönade äktenskap i den nordiska äktenskapskonventionen 

Bakgrund 
Vid hindersprövning för någon som är medborgare i ett nordiskt land gäller i Sverige 
bestämmelserna i Förordning ( : ) om vissa internationella rättsförhållanden 
rörande äktenskap, adoption och förmynderskap (NÄF) om de sökande är en man 
och en kvinna. NÄF utgår i princip ordagrant från den internordiska äktenskapskon-
ventionen som innehåller regler om bland annat domsrätt, erkännande och lagval i 
frågor som rör äktenskap. 
 
Ett intyg om hindersprövning från en myndighet i något av de andra nordiska länder-
na gäller för vigsel inför en svensk vigselförrättare. På motsvarande sätt gäller ett in-
tyg om hindersprövning från Sverige för vigsel inför en dansk, finländsk, isländsk eller 
norsk vigselförrättare. Intygen gäller oavsett om sökanden är medborgare i ett nor-
diskt land eller inte. En förutsättning för att intyget ska vara giltigt är att inte giltig-
hetstiden har gått ut enligt det landets regler där hindersprövningen har gjorts (  § 
NÄF). 
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NÄF kan idag dock bara tillämpas om hindersprövningen avser ett äktenskap som ska 
ingås mellan en man och en kvinna. Förordningen kan alltså inte tillämpas vid hinder-
sprövningar som rör samkönade par (  § NÄF). 
Eftersom samtliga nordiska länder godkänner vigsel av samkönade par finns det där-
för anledning för Nordiska rådet att rekommendera de nordiska regeringarna att för-
ändra den nordiska äktenskapskonventionen till att inkludera regler även för samkö-
nade äktenskap. 

Utskottets synpunkter 
Utskottet hade svårt att se vad förslaget egentligen gick ut på eftersom samkönade 
äktenskap är möjliga i hela Norden i dag. 
 
 
Köpenhamn den  januari  

Bente Stein Mathisen (H) 
Eva Lindh (S) 
Guðmundur Ingi Kristinsson (Flf) 
Heli Järvinen (gröna) 
Høgni Hoydal (T) 
Kaisa Juuso (saf) 
Kasper Roug (S) 
Kim Berg (S) 
 

Liselott Blixt (DF) 
Maria Stockhaus (M) 
Nils Sjøberg (RV) 
Nina Sandberg (A) 
Per-Arne Håkansson (S) 
Solveig Horne (FrP) 
Solveig Sundbø Abrahamsen (H) 

 
 
 


