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Professor, dr. jur. Lucy Smith, Norge:

Prinsippene for avgjørelse av spørsmålet
om foreldreansvar og/eller hvor barnet skal bo

Barnets beste må være det vesentlige hensyn i saker on foreldreansvar og /eller
hvor barnet skal bo. Alle er enige om det. Fra flere hold er det imidlertid rettet
kritikk mot begrepet barnets beste eller lignende formuleringer i lovgivningen. Et
av ankepunktene er at begrepet rent språklig er for positivt formulert. „Et barn
hvis plassering må avgjøres i en rettstvist, er allerede blitt berøvet det beste alter-
nativet", sier Freud, Goldstein, Solnit. Andre stiller seg kritisk til „barnets beste"
som eneste kriterium i loven fordi det gir liten veiledning både til dommeren og
partene, og dermed liten forutberegnelighet. Med en klarere regel ville man også-
hevdes det- få færre rettssaker.

Kritikken som går ut på at kriteriet gir liten veiledning og forutberegnelighet er
etter mitt syn mest relevant. Det er i denne forbindelse et vesentlig moment at lo-
ven ikke bare skal være en rettesnor for domstolene, men at den også skal tjene
som veilednig for alle de tilfelle som blir avgjort utenfor rettsalen. Med en mindre
skjønnsbetont regel vil man antakelig få færre rettstvister, fordi det da oftere vil
være klart hvilket resultat som følger av loven. På den annen side vil man kunne
få resultater som i det konkrete tilfelle ikke er det beste for barnet. Spørsmålet er
om det er mulig å finne fram til en regel som er mindre skjønnsmessig, men som
likevel med stor sannsynlighet vil føre fram til et resultat som er best for barnet.

Det kan for det første drøftes om man bør ta inn i loven en oppregning av mo-
menter som avgjørende myndighet skal ta i betraktning i sin vurdering av hva som
er best for barnet, og i så fall hvilke momenter dette bør være.

Et annet spørsmål er om det er et eller flere kriterier som bør tillegges større
vekt enn andre, og om dette i tilfelle bør komme til uttrykk i loven.

Tidligere hadde vi i mange land den såkalte morspresumpsjon, eller „the ten-
der years doctrine", som ga moren en fortrinnsrett av varierende styrkegrad når
tvisten dreiet seg om små barn. Denne morspresumpsjonen er nå stort sett forlatt.

I USA har man nå i stedet i enkelte stater fått den såkalte „primary caretaker
presumption", dvs. en presumpsjon til fordel for den av foreldrene som har tatt
seg mest av barnet. Det er en forutsetning at vedkommende er skikket til å ha
omsorgen.

Tilhengerne av en slik regel framhever at den for det første bygger på et objek-
tivt kriterium som det er lett for domstolen å finne fram til. Regelen forutsetter at
et barn normalt vil være sterkest følelsesmessig knyttet til den av foreldrene som
har tatt seg mest av det. Den bygger videre på det faktum at ingen med sikkerhet
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kan forutsi fremtiden, og at fortiden er den beste indikator man har for den frem-
tidige omsorg. Derfor bør det avgjørende være hvilken af foreldrene som så langt
har vært villig til å innrette sitt liv etter barnets behov. I en velkjent amerikansk
dom (Garska) uttaler dommeren at „intelligent conclusions can be made for the
future, based upon past conduct showing love, affection, concern, tolerance and
the willingness to sacrifice".

Fordelen ved en slik regel vil også være at den oppmuntrer til å ha nær kontakt
med barna og å ta seg mye av dem. - Regelen bygger på mye av de samme tanker
som morspresumpsjonen i sin tid, men med den store forskjell at den også åpner
for at en far kan få omsorgen.

Noen mener at regelen bare skal få anvendelse for små barn, mens andre me-
ner den bør gjelde uavhengig av alder. I et par stater opererer man med „the pri-
mary caretaker" som en sterk presumpsjon (f.eks. Minnesota og West Virginia).
Dette innebærer at hvis en av partene kan karakteriseres som „primary careta-
ker", skal retten bare undersøke hvorvidt vedkommende er skikket. Det foretas
ingen annen sammenlikning mellom de to partene. En svak presumpsjon, der-
imot, åpner for en sammenlikning mellom de to alternativene, „the primary care-
taker" vil få omsorgen medmindre det er klart i strid med barnets beste. Ved en
svak presumpsjon er poenget altså at et moment blir tillagt større vekt enn andre,
men andre momenter vil også være relevante.

Dersom man ikke er enig i „the primary caretaker presumption", kan det stilles
spørsmål om det er andre momenter som bør tillegges særlig vekt i loven.

I norsk rettspraksis er prinsippet om størst samlet foreldrekontakt tillagt stor
vekt i rettspraksis. I en prinsipiell høyesterettsdom fra 1982 fikk moren foreldre-
ansvaret til tross for at piken som var 6 år hadde bodd hos sin far hele sitt liv og
hadde vært mest knyttet til ham også før mor og far flyttet fra hverandre. Høye-
sterett la avgjørende vekt på at faren ikke hadde latt barnet få være sammen med
moren etter at moren flyttet hjemmefra. Begge foreldrene var godt skikket. Her
lot altså Høyesterett prinsippet om størst samlet foreldrekontakt gå foran status
quo-prinsippet. Prinsippet er nå foreslått lovfestet i svensk rett. Bør dette skje og-
så i de andre nordiske land?

Jeg vil også gjerne at vi skal drøfte betydningen av barnets kjønn. I en norsk
lagmannsrettsdom fra 1990 som gjaldt tre piker på 14,13 og 6 år, uttaler retten bl.
a.: „I tillegg kan det anføres at jenter på dette alderstrinn normalt vil få det best
hos en mor. Det samme må også gjelde den minste som er 6 år."

Her gir altså dommerne uttrykk for at piker nær sagt uavhengig av alder nor-
malt vil få det best hos moren. Jeg vil også minne om den svenske overlegen Carl
Göran Svedin og de undersøkelser han har foretatt. Han hevder at disse under-
søkelsene støtter tidligere klinisk erfaring om at barn fra førskolealderen og opp-
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over har behov for å vokse opp med foreldre av samme kjønn. Hvis det er slik
som S vedin hevder, er det et spørsmål om dette bør komme til uttrykk i lov-
givningen på en eller annen måte.

Videre bør drøftes spørsmålet om i hvilken utstrekning det kan tas hensyn til
annet enn interessene til de barn saken gjelder.

I det skriftlige innlegget er nevnt en norsk høyesterettsdom hvor retten la vekt
på at det ville være et større tap for moren enn for faren ikke å få omsorgen i et
tilfelle hvor det var vanskelig å avgjøre hva som var best for barnet. Rettferdsbe-
traktninger er tillagt vekt i en ny norsk høyesterettsdom fra 1989 (Rt. 1989 s. 176)
som gjaldt to barn på 11 og 9 år født i Kenya av kenyanske foreldre. I 1986, da
barna var 8 og 6 år, tok faren rettsstridig med seg barna til Norge. Han hindret
enhver kontakt mellom mor og barn, og ga barna et vrengebilde av moren, slik at
de ikke ønsket å ha noe med moren å gjøre. Retten kom her til at moren skulle
ha den daglige omsorg. Dette innebar at barna måtte flytte til Kenya, noe de selv
var sterkt imot. Retten mente at det her var nærmest umulig å avgjøre hva som
var best for barna, og det var da adgang til også å legge vekt på andre hensyn. Og
det uttales videre: „Slike andre momenter taler her klart for at moren må gis om-
sorgen. Noe annet ville være å „belønne" en part som uhjemlet har bortført barna
og senere har inngitt dem et vrengebilde av deres mor. Likeledes vil barnas egne
meninger ikke kunne tillegges samme vekt som ellers."

Man må tro at dommerne her også har lagt vekt på dommens konsekvenser for
andre barn i fremtidige tvister . Og dersom det er umulig å avgjøre hvilket av al-
ternativene som vil være best for det barn saken gjelder, bør retten kunne legge
vekt på hvilket resultat som generelt sett vil fremme barns interesser på beste
måte. Jeg minner her om den norske høyesterettsdommen fra 1982 hvor Høye-
sterett la vekt på størst mulig samlet foreldrekontakt. Det er klart at den dommen
har hatt en gunstig virkning. Alle advokater som kan sin barnerett vil råde sine
klienter, som har barnet boende, til å være generøse med samværsretten så lenge
saken pågår. Et annet resultat ville ha oppmuntret til det motsatte.

Høyesterettsadvokat Nils Moe, Norge:

Tvist om omsorg/advokatrollen

1. Advokaten har mange roller. Det underliggende etiske fundament er det
samme, men virker i konkrete saker ulikt.

I staffesaker må der ikke foreligge tilløp til identifikasjon mellom advokat og
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klient. Advokaten tar saken fordi samfunnet har bestemt at visse lovbrytere skal
ha forsvarer på det offentliges bekostning. I vanlige sivile saker skal heller ikke
advokaten identifiseres med sin klient. I slike saker er det imidlertid en alminne-
lig oppfatning at advokaten skal ha et kritisk forhold til de standpunkter klienten
har. Det vil være misbruk av advokatrollen om advokaten i sivile tvistemål sier
seg villig til å møte opp for å prosedere på et hvilket som helst standpunkt klien-
ten måtte innta. Dommerne og domstolene er ofte fornøyd med at der møter ad-
vokat i håpløse saker. Advokaten bistår da med å presentere saken på en sy-
stematisk måte. Dette er et statisk syn. Advokatens kritiske bremsemekanisme
skal settes inn på et tidligere tidspunkt. Færre saker og kortere domstolskøer blir
da resultatet. Kverulanten har ikke rettskrav på å bli representert ved advokat i
en sivil sak. Det må foreligge et etisk minstemål advokaten ikke er villig til å gå ut
over. Hvor dette minstemål skal trekkes går jeg ikke nærmere inn på. Det er nok
å konstatere at det både er delte meninger om hvorvidt en slik grense skal trek-
kes, og også hvor den eventuelt skal trekkes.

I barnefordelingssakene er advokatrollen helt spesiell. I norsk og nordisk lov-
givning er det nu helt på det rene at det dominerende synspunkt er hva som er
best for barnet. Advokaten opplever her ofte å komme på tvers inn i maskineriet.
Han opererer med erfaring fra en advokatrolle som ikke passer på dette helt
spesielle bevistema.

2. I disse sakene representerer advokatene som vanlig en part. Den rettsregel
som skal anvendes knytter seg ikke til parten, men til „tredjemann" som nettopp
ikke er part og som heller ikke har advokat. Det dreier seg om barnet. Det er
merkelig at barnet, hvis hensyn er helt avgjørende i denne type av saker, ikke har
lovbestemt advokatbistand, mens fornærmede i en voldtektssak automatisk får
slik bistand.

Advokatens assistanse til sin part blir da ekki regulær bistand til parten, men
bistand for å få frem hva parten mener er best for barnet.

Hvis det noen sinne er på plass med en kritisk holdning overfor sin klient må
det være overfor spørsmål av denne type. For advokaten blir dette et dilemma.
Hvem skal han gå inn for. Utgangspunktet er selvfølgelig at han skal gå inn for
sin part, eller i dette tilfellet hva parten mener er best for barnet. I langt større ut-
strekning enn ellers må imidlertid advokaten her innta et objektivt standpunkt,
og da av hensyn til barnet og lovens regel. Advokaten kan ikke gå inn for en løs-
ning som han mener er bra for partens selvfølelse, men skadelig for barnet. Kon-
flikten med parten er åpenbart nærliggende, og man risikerer i mange tilfelle å bli
uten part.

Mange vil sikkert mene at advokaten her som ellers skal gå inn for sin klient.
Balansen skapes ved at der på den annen side er en advokat som har den stikk
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motsatte rollen. Efter min mening vil det være å kaste barnet inn i en karusell
hvor tilfeldighetene får råde. Økonomi og ressursstyrke hos klienten vil kunne
skape ubalanse helt uavhengig av advokatens rolle. Advokaten må i slike situa-
sjoner ha en selvstendig plikt til å være så objektiv som det over hodet er mulig
uten å miste sitt oppdrag. Mister advokaten oppdraget er man like langt og den
nye advokat møter det samme dilemma. Bytte på advokatsiden løser derfor ikke
dette problem i det store antall saker. Problemet må løses ved at advokaten ikke
spiller sin tradisjonelle rolle med for stort engasjement. Advokaten står i disse sa-
ker overfor store muligheter for vikarierende motiver hos sin klient.

I straffesakene er systemet med bevisbyrde bygget opp på et ønske om ikke å
få gale domfellelser. I sivile saker vanligvis er det et ønske statistisk sett å få så
riktige avgjørelser som mulig, man holder seg derfor til det som er sannsynlig.

I barnefordelingssakene passer ingen av disse bevisbyrdesynsvinklene. I om-
sorgstvistene er det en ting som for enhver pris må unngås: En domsavgjørelse
som er gal. I mange av disse sakene er foreldrene nokså likt kvalifisert. En gal av-
gjørelse i den ene eller den annen retning er kanskje ingen katastrofe. Systemet
må bygges opp med tanke på å hindre de gale avgjørelser som vil være den rene
ulykke for barnet.

Advokatene tar her på seg store byrder. Poenget med å vinne saken for sin kli-
ent har en annen type vekt her enn i saker ellers. Når seieren skal vurderes er det
ikke klienten, men barnet som skal legges i vektskålen.

3. Det fremgår av ovenstående at jeg mener at tradisjonell advokatteknikk ik-
ke passer så godt på dette felt. Jeg er også i tvil om hvorvidt domstolene er det
rette forum. Det siste lar jeg ligge.

Det er helt på det rene at spørsmålet om hva som er best for et barn ikke er et
juridisk spørsmål. Advokatene har ikke lært noe om dette i sin studietid. Advoka-
ten lærer bare om det i sin praksis.

Disse sakene har lav status. Begrunnelsen for at advokater, og ikke andre yr-
kesgrupper skal holde på med sakene, er nettopp at advokatene gjennom sin er-
faring og yrkestrening blir særlig kvalifisert i saker av denne type.

Dette resonnement er riktig. Jeg er redd for at resonnementet er teoretisk og at
praksis er annerledes. P.g.a. disse sakers lave status tror jeg, uten å ha data for
hånden, at denne oppdragstype gjerne går til yngre og mer uerfarne advokater.

De erfarne advokater, hvis innsikt begrunner advokatbistand i denne sakstype,
er forlengst over på andre jaktmarker av mer attraktiv karakter. Begrunnelsen
for at advokatbistand er det riktige er dermed blitt borte underveis.

Hvis denne betraktning er riktig betyr det at begrunnelsen for tradisjonell ad-
vokatbistand i saker av denne type står svakere enn det man på forhånd kanskje
trodde.
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4. Advokatene bør ta initiativ til å omdefinere sin rolle. Et ønskemål hadde
selvsagt vært at de mest erfarne og advokatene med størst menneskekunnskap,
tok på seg saker av denne type.

Det spørs om det ville være mer realistisk om andre yrkesgrupper ble trukket
mer inn enn tilfellet er idag og at man fikk et meglingssystem som det man har i
f.eks. USA (mediation). Jeg går ikke inn på dette nu. Mediation er et frivillig al-
ternativ til avgjørelse i retten. Spørsmålet om å gjøre slik frivillig megling obliga-
torisk har vært reist.

Advokatene tar i dette system på seg rollen som megler for begge parter. Det
underskrives avtaler og dras inn sakkyndig bistand. Man tar sikte på forhand-
lingsløsninger med basis både i meglerens innsikt og de råd man får hos andre
som parten kan engasjere, f.eks. andre advokater, psykiatere, sosionomer osv.
En ny avtale lages så til slutt.

Hvem som opptrer som mediator er heller ikke fastlåst. Det kan være en advo-
kat, men må ikke være det.

Prosenten av saker som likevel havner i retten til tross for at dette system er
prøvd, er efter visse undersøkelser lav. Det betyr at ordningen har hatt effekt og
at dette kanskje er noe som man burde vurdere nærmere også i de nordiske land.

5. Jeg har ovenfor nevnt at disse sakene står lavt rent statusmessig. En av årsa-
kene er selvfølgelig at mange av sakene er betalt av det offentlige hvor advokate-
ne i Norge tvinges inn på et salærnivå som man ikke kan basere en advokat-
praksis på. En oppgradering ville medføre at denne sakstype kunne konkurrere
om bedre advokatbistand. Det vil neppe være et onde.


