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FORÆLDREMYNDIGHED OG SAMKVEMSRET
Se bilag I

Referenten, universitetsrektor, professor Armann Snævarr, Island.
I.

Hr. formand, mine damer og herrer. I de sidste års nordiske juristmøder har
man i modsætning til tidligere juristmøder i ret stor udstrækning henvendt
opmærksomheden på emner fra familieretten. I 1954 var ægtefællers formue-
forhold et af plenaremnerne og i 1957 var emnet »Bør de nordiske ægteskabs-
love om skilsmisse ændres?« også et plenaremne. I i960 diskuterede man
emnet: ægtefællers arveret, hvilket har en ikke ringe tilknytning til familie-
retten, og nu i dag skal vi diskutere et emne fra familieretten som har til-
trukket sig stigende opmærksomhed i de sidste årtier. Denne voksende interesse
for familieretten på De nordiske Juristmøder må hilses med tilfredshed, ikke
mindst i betragtning af at fællesnordiske kommissioner er i færd med at revi-
dere de nordiske ægteskabslove. Udredningerne og diskussionerne på De nor-
diske Juristmøder har allerede vist sig at være af stor vejledende værdi i dette
arbejde.

Emnet her i dag hedder kort og godt »Forældremyndighed og samkvems-
ret«. Korreferenten og jeg har været enige i, at det til trods for formuleringen
ikke kan komme i betragtning at diskutere alle de problemer som angår
forældremyndigheden. Dette vil i og for sig være et tilstrækkeligt stort og
omfattende diskussionsemne på et nordisk juristmøde — og et interessant ét.
Jeg har tilladt mig at indskrænke emnet således at diskussionsemnet faktisk
er samkvemsretten, og jeg er i det trykte referat kun kommet ind på forældre-
myndigheden i det omfang dette har interesse for ordningen af samkvems-
retten eller dens problemer. Ud fra disse præmisser har jeg ikke fundet det
nødvendigt at beskæftige mig med forældremyndigheden (vårnaden, f. eks.
som et juridisk begreb eller beskrive dens indhold i almindelighed. Jeg vil
dog så vidt nævne, at jeg opfatter forældremyndigheden ikke som en subjektiv
ret for forældrene, men som en social funktion, med to kumulative retsfølger:
pligt til omsorg for barnet samt beføjelse til at træffe bestemmelse om dets
personlige forhold. Det forekommer mig at være en påkrævet opgave i fag-
litteraturen at analysere begrebet forældremyndighed - hvorved bemærkes at
der ikke er enighed blandt teoretikerne om begrebets indhold og udformning
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— og desuden vil det også være af værdi i selve lovbestemmelserne herom at
gøre det utvetydigt hvilket indhold dette begreb har i den kodificerede ret.
Men som tidligere bemærket - der er ikke anledning eller lejlighed til at
komme nærmere ind på dette begreb her.

Jeg har endvidere med fortsæt undladt at komme ind på konstruktive
spørgsmål i forbindelse med samkvemsretten. Jeg opfatter den som en forældre-
ret og ikke som en funktion af forældremyndigheden - den er nærmest et
modstykke til forældremyndigheden. Ligesom forældremyndigheden opfatter
jeg samkvemsretten som en social funktion mere end en subjektiv ret. Det
forekommer mig ikke at være hensigtsmæssigt at berøre denne side af sagen
nærmere - det gælder her først og fremmest at diskutere disse spørgsmål som
sociale problemer og i øvrigt at diskutere løsningen af disse ud fra de lege
ferenda synspunkter ubundet af konstruktive synspunkter.

Når man opfatter samkvemsretten som et modstykke til forældremyndig-
heden så er det klart, at der er mange berøringspunkter med samkvemsret og
forældremyndighed, og jeg vil som mit udgangspunkt belyse dette med
nogle ord.

Samkvemsrettens objekt er et barn der er undergivet en anden persons
forældremyndighed. I avsnit I i mit skriftlige referat har jeg gennemgået
hovedtilfældene, hvori det kan blive aktuelt med samkvemsret. I udredningen
er jeg ikke kommet ind på situationen når børneværnsmyndigheder har
besluttet af fjerne et barn fra hjemmet og hvor forældremyndigheden i alfald
undertiden kan gå over til et børneværnsudvalg, idet jeg anser at man i
dette tilfælde er kommet uden for det område, der opfattes af de nuværende
nordiske regler om samkvemsret i ægteskabs- eller myndighedslovene. Spørgs-
målet om forældrenes samkvem med barnet vil desuden i dette tilfælde blive
løst ud fra andre synspunkter end i den typiske situation, hvorved forskellige
offentlige hensyn må være afgørende. Jeg har endvidere ikke behandlet specielt
de tilfælde, hvor der foreligger suspension af en af ægtefællernes andel i for-
ældremyndigheden, f. eks. ved fraværelse eller sygdom, og kun såvidt berørt
situationen pendente lite.

Samkvemsretten vil uden tvivl blive mest aktuel i tilfælde af skilsmisse, og i
mit referat har jeg derfor hovedsagelig behandlet skilsmissesituationen. Det vil
være anledning til at pege på, at skilsmissestatistikken i de nordiske lande
ikke viser nogen forholdsvis stigning i antallet skilsmisser. I de nordiske lande
som helhed var der ca. 21.700 skilsmisser i året 1961 mod ca. 21.100 i året
1958. Når man har disse tal in mente og går ud fra, at i mere end halvdelen
af de opløste ægteskaber er der børn under 18 år (omkring 60 pct. i Danmark
i 1961), så indser man, hvor kvantitativt store og omfattende problemer vi
står over for i de nordiske lande, når det gælder samkvemsretten. Det kan
nævnes i denne forbindelse, at samkvemsrettens aktualitet i skilsmissesituatio-
nen til en vis grad vil komme an på, hvordan man løser spørgsmålet om börne-
fordelingen, idet det rent menneskeligt bedømt er grund til at antage, at hvis
börnene bliver delt mellem forældrene så vil samkvemsretten ofte kunne klares
uden myndighedernes medvirken.

Den anden gruppe af tilfælde som det er grund til at betragte er samkvemmet
mellem faderen og hans barn uden for ægteskab. I året 1961 fødtes der om-
kring 25.000 børn uden for ægteskab i de nordiske lande, procentvis en lille
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stigning fra 1958. Det er ikke meningen i denne korte indledning at komme
ind på den principielle vurdering af grundene for og imod anerkendelsen af
samkvemsretten i sin helhed - jeg henviser i den henseende til argumentationen
i mit skriftlige referat. Vedrørende børn født uden for ægteskab og faderens
samkvem med disse vil jeg dog tillade mig kort at berøre spørgsmålet. Man
kan herved anlægge forskellige synspunkter. Principielt kan man henvise til
de socialt set nyttige og sympatiske tendenser til at ligestille børn født inden-
for ægteskab, hvorved der er anledning til at pege på det ønskelige i at hvert
barn får lejlighed til at omgås sin fader. Mange af de hovedargumenter som
man kan anføre for samkvemsrettens anerkendelse vil også omfatte dette for-
hold mellem fader og barn i denne situation. Det forholder sig dog ofte så-
ledes, at det aldrig har eksisteret noget nært forhold og faktisk vil det være
langt sjældnere at faderen nærer ønske om at bevare kontakten med et barn
uden for ægteskab end et barn i ægteskab. Det er også sandsynligt, at faderens
samkvem med barnet undertiden føles generende for moderen. Når et samliv
har fundet sted mellem forældrene en vis periode så kan situationen hvad
angår forholdet mellem barnet og faderen være noget tilsvarende som under
et ægteskabeligt samliv - og i denne situation som slet ikke er usædvanlig i
alfald i mit hjemland kan nogenlunde de samme argumenter føres for aner-
kendelsen af samkvemsretten som når det gælder børn i ægteskab. I andre
tilfælde er det sikkert problematisk hvilken udvej man skal vælge. Den finske,
norske og svenske ordning som principielt tilsikrer faderen samkvemsret synes
ikke at være genstand for en væsentlig kritik, og for mit vedkommende er jeg
tilbøjelig til at gå ind for at anerkende faderens samkvemsret over for sit barn
uden for ægteskab - det almindelige forbehold der findes i lovbestemmelserne
vil som regel bøde på de tilfælde, hvor det er betænkeligt at samkvem faktisk
finder sted.

Som andre eksempler på forbindelse mellem forældremyndighed og sam-
kvemsret vil der være grund til at pege på, at samkvemsrettens principielle
indhold kan variere efter de regler der findes om forældremyndighedens varig-
hed. Reglerne herom er forskellige i de enkelte lande, forældremyndigheden
varer indtil 21 i Finland og Sverige, indtil 18 i Danmark og Norge, og indtil
16 i Island, men i alle landene bortfalder forældremyndigheden, hvis barnet
indgår ægteskab i en tidligere alder. Forbindelsen mellem forældremyndighed
og samkvemsret viser sig også deri, at der kan indtræffe en ændring af af-
gørelse om hvem forældremyndigheden tilkommer, og så skifter forældrene
roller. Desuden kan en ændring i afgørelse af forældremyndigheden være en
adekvat følge af at ihændehaveren af forældremyndigheden ikke respekterer
den andens samkvemsret. Som fremhævet i mit referat så har det endog fore-
kommet i praksis, at en ægtefælle som pendente lite har haft forældremyndig-
heden har modsat sig den andens samkvemsret og dette var et af momenterne
man henviste til ved vurderingen af, hvem skulle tildeles forældremyndig-
heden.

Organiseringen af selve forældremyndigheden kan også influere på sam-
kvemsretten. I mit referat, s. 17—18 har jeg berørt den mulighed, at i skilsmisse-
tilfælde valgte man ikke den udvej som vi nu er gået ind for i alle vore ægte-
skabslove, d.v. s. at lægge forældremyndigheden udelt til den ene af forældrene,
og i stedet indførte man den fælles forældremyndighed (»joint custody«), som
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findes i nogle af delstaterne i U.S.A. Tilsyneladende har man da løst proble-
merne med samkvemsret, idet ordningen går ud på, at barnet skal opholde
sig hos moderen en bestemt del af året og hos faderen resten af året. Men for
det første kan det til trods for denne ordning forekomme tilfælde, hvor den af
forældrene hos hvem barnet ikke befandt sig på et bestemt tidspunkt ønsker
at besøge barnet eller få barnet til sig på besøg o. s.v., og for det andet så
bliver barnet af indlysende grunde uden rodfæste under en sådan ordning.

Det kan muligvis siges rent formelt, at de såkaldte deponeringsordninger
vil løse problemerne i forbindelse med samkvemsretten, men der står dog
igen spørgsmålet om den ret, der måtte tilkomme den anden af forældrene,
der ikke har barnet hos sig til personligt samkvem med barnet - retten til
samkvem har da formelt set et andet grundlag end samkvemsretten i teknisk
forstand, men reelt set er problemerne der stadig væk. Desuden kan disse
deponeringsordninger ofte være betænkelige af grunde, som det ikke vil være
anledning til her at komme nærmere ind på.

II.
I mit skriftlige referat har jeg forsøgt at gøre rede for opkomsten (oprindelsen)
af de nordiske retsregler om samkvemsret og udviklingen af de kodificerede
retsregler. Det er interessant at iagttage, at disse retsregler i alfald i nogle af
de nordiske lande er opstået uden positiv lovhjemmel. Man mangler stadig
væk kodificerede regler om samkvemsretten i Island og lovbestemmelserne i
Finland angår direkte kun børn uden for ægteskab, hvilket den ærede kor-
referent vil belyse nærmere. Kærnen i de nordiske lovbestemmelser er som
hovedregel at tilsikre den af forældrene der ikke har fået tillagt forældre-
myndighed personligt samkvem med børnene ifølge nærmere bestemmelse,
men denne ret kan indskrænkes eller ophæves ved en myndigheds eller dom-
stols afgørelse, når samkvemmet ikke findes at tjene til barnets bedste. Dom-
stolene eller de administrative myndigheder er herved ikke bundet ved mulige
aftaler mellem forældrene ligesom væsentlig ændrede forhold kan tilsige en
ændring i tidligere trufne afgørelser. Disse lovbestemmelser er i høj grad
elastiske og giver, så vidt jeg kan bedømme de organer, der træffer afgørelser
i disse så ofte vanskelige sager, en vid diskretionær myndighed. De nordiske
lovbestemmelser er i denne henseende i det væsentlige af samme indhold som
de engelske, svejtsiske og tyske lovbestemmelser om dette emne, jfr. f. eks. den
tyske BGB par. 1634, ny familieret med gyldighed fra den 1. juli 1958, hvor
det hedder:

»Ein Elternteil, dem die Sorge für die Person des Kindes nicht zusteht,
behält die Befugnis, mit ihm persönlich zu verkehren. - Das Vormundschafts-
gericht kann den Verkehr näher regeln. Es kann ihn für eine bestimmte Zeit
oder dauernd ausschliessen, wenn dies zum Wohle des Kindes erforderlich
ist.« -

Som det vil fremgå af mit referat, så er jeg ved mine overvejelser af de
nordiske lovbestemmelser for det første kommet til det resultat, at det er en
fordel at have kodificerede regler på dette område. For det andet forekommer
det mig, at hvad samkvemsrettens omfang og elasticitet angår, herunder først
og fremmest hensynet til børnenes bedste som en afgørende ledetråd, så løser
lovbestemmelserne problemerne på en rationel måde. Hvad angår fremgangs-
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måden ved at fastsætte samkvemsretten, så vil det som fremhævet i mit referat
være af stor betydning, at parterne forberedes i denne henseende ved samtaler
med erfarne folk, embedsmænd, advokater, præster, folk i mødrehjælps-
organisationer eller hos børneværnsmyndigheder o. s.v. og senere hen også kan
få adgang til at diskutere deres problemer med specielt uddannede eller
erfarne folk. Det er her et tilsvarende behov for familierådgivningsvirksomhed
som over hele feltet af de praktiske problemer på familierettens og familiens
område, og jeg henviser i den forbindelse til diskussionerne på det nordiske
juristmøde i Helsingfors 1957. Der er her anledning til at nævne højesterets-
sagfører Ahnfeldt-Rønnes undersøgelse, jfr. mit referat s. 21, hvor han påpeger,
at de færreste vanskeligheder i forbindelse med samkvemsrettens udøvelse i
Danmark var i København, og han forklarede dette ved at oplyse, at samkvems-
retten der som regel var udformet efter en mundtlig forhandling i Over-
præsidiet, hvor en erfaren embedsmand forsøgte, sammen med parterne at
finde frem til en fornuftig og praktisk ordning, som parterne så vidt muligt
tales til enighed om. Det vil også efter min opfattelse være af stor betydning
lige fra begyndelsen af at fastsætte samkvemsret til bestemte dage og tider,
og så detailleret som dette lader sig gøre, således at besøgsretten lægges fast,
jfr. nærmere mit referat s. 23.

Det vil være af stor interesse i dette nordiske forum at få høre hvilke erfa-
ringer embedsmænd, advokater, dommere og andre, som har behandlet disse
sager i praksis har gjort i denne henseende, og idet jeg går ud fra at den prak-
tiske udformning af samkvemmet både ved aftaler herom og ved almindelige
afgørelser vil i den følgende diskussion blive belyst for hvert enkelt lands ved-
kommende, så har jeg ikke fundet grund til at komme ind på nærmere op-
lysninger herom.

Der er ikke tid her til at komme ind på spørgsmålene om positive foranstalt-
ninger til at bilægge mulige stridigheder i forbindelse med samkvemsretten.
Hvad dette punkt angår, ligesom de retsfølger der består i at ophæve sam-
kvemsretten eller ændre afgørelserne om forældremyndigheden, vil jeg henvise
til mit referat. Der er dog anledning til at pege på, at selve adgangen til at
tage børnefordelingsspørgsmålet til en fornyet prøvelse vil sikkert ofte virke
præventivt på den af forældrene, der har forældremyndigheden.

Den side af problemerne omkring samkvemsretten, der har vakt størst
opmærksomhed i de sidste år, angår de processuelle tvangsmidler. Jeg har
s. 30-33 i mit referat gjort rede for de tvangsmidler, der herved kommer i
betragtning og givet udtryk for min vurdering af disse specielt ud fra hensynet
til børnenes velfærd.

Hvis man først går ind for den tanke, at samkvemsretten bør anerkendes i
lovgivningen, så vil det være vanskeligt at komme uden om, at der også bør
være adgang til at gøre denne ret gældende ved retslige tvangsmidler. Jeg
tænker her slet ikke på konstruktive synspunkter - men udelukkende på de
reelle hensyn — der er generalt bedømt en fare for, at en retsregel om sam-
kvemsret uden adgang til tvangsmidler ikke ville blive respekteret, og at man
ofte ikke ville opnå det sociale mål, man stiler mod ved en sådan retsregel.

Den umiddelbare fogedforretning (verkställighet) lider af alvorlige mangler,
idet udleveringen dér direkte rettes mod selve barnet, og det ofte må befrygtes,
at barnet udsættes for alvorlige psykiske lidelser. Rigtignok bør fogedforret-
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ningen ikke fremmes, hvis man under denne tilvejebringer oplysninger, der
måtte tale imod dens fremgang henset til dens skadelige psykiske indflydelse
for barnet. Men dette kriterium vil ofte volde fogederne det største besvær,
og man kan i øvrigt næppe pålægge fogeden ex officio at varetage de hensyn
til barnets velfærd, der måtte tale imod at fremme forretningen. Desuden vil
det være helt umuligt at benytte sig af udlevering af barnet gang på gang
ved en fogedforretning - og en sag af denne type vil ret hurtigt føre til, at man
måtte tage op til en ny vurdering spørgsmålene enten om at ophæve samkvems-
retten eller ændre afgørelsen vedrørende forældremyndigheden. Af disse grunde,
samt andre som jeg har berørt i min indledning, synes jeg, at denne udvej er
betænkelig, og at der i alfald ikke bør være adgang til at benytte sig af denne,
før man har prøvet andre offentlige foranstaltninger eller udveje. Disse udveje
består både i at beskikke tilsynsværge samt i eventuel medvirken fra børne-
værnsmyndighedens side og endvidere i at pålægge tvangsbøder, og jeg vil nu
tillade mig at berøre disse nærmere.

1. Ifølge de norske børnelove er der adgang til at beskikke en tilsynsværge
med den opgave at give parterne vejledning og have tilsyn med gennem-
foreisen af ordningen med samkvemmet. Efter de oplysninger jeg har fået
fra Norge, så sker det ikke ofte, at en tilsynsværge beskikkes. Reelt set synes
denne ordning med tilsynsværge, hvorved parterne får råd og vejledning —
og i alfald i de fleste tilfælde en sympatisk mand at diskutere sagen med -,
at være af væsentlig værdi som en positiv foranstaltning, og jeg vil lægge stor
vægt på, at man i den kommende lovgivning benytter sig i stigende udstræk-
ning af denne. Denne ordning kan også have en vis præventiv virkning, idet
selve meddelelsen om, at man nu agter at beskikke en tilsynsværge undertiden
vil være tilstrækkelig til at modarbejde modstanden mod samkvemsretten.
Tilsynsværgen vil formodentlig virke i nær forbindelse med børneværns-
udvalgene, og jeg er overhovedet af den opfattelse at børneværnsudvalgene
kan udføre et nyttigt arbejde, når det gælder samkvemsretten. Ved at effek-
tivisere børneværnsudvalgene bl. a. ved at skaffe dem i stigende grad specielt
uddannet personale, vil disse være i stand til at løse store opgaver i forbindelse
med samkvemsretten.

2. Som fremhævet i min skriftlige indledning, så forekommer det mig til-
rådeligt at have adgang til at pålægge tvangsbøder, hvis ikke de positive
sociale foranstaltninger, jeg nu har berørt, viser sig at være effektive nok. I
de norske børnelove har man lovfæstet denne sanktion. Det norske ægteskabs-
udvalg har fremskaffet oplysninger om de erfaringer, man har gjort hos by-
fogeden i Oslo vedrørende dette tvangsmiddel. Det viser sig, at krav om tvangs-
bøde for at gennemføre samkvemsret er fremsat i årene 1958-1962 incl.
i alt i 35 tilfælde. Af de 35 krav blev 20 genkaldt, i 6 tilfælde blev der indgået
forlig i et retsmøde, i 4 tilfælde blev der afsagt kendelse om fastsættelse af
tvangsbøde, og i 5 tilfælde blev der afsagt kendelse om ikke at imødekomme
kravet om tvangsbøde. Af disse 4 tilfælde, hvor tvangsbøden blev pålagt, var
der kun i 1 tilfælde, at man stillede krav om inddrivelse, men kravet blev dog
genkaldt senere hen. Denne oversigt viser, at man i meget få tilfælde har
fremsat krav på fastsættelse af tvangsbøde — dette er sikkert ikke noget indicium
på, at det i de fleste tilfælde går fredeligt for sig med samkvemsretten, men
tyder formodentlig på, at det som oftest er lykkedes forligsmæssigt at løse
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problemerne, hvorved man dog må tænke på de tilfælde, som sikkert ikke er
så få, hvor den samkvemsberettigede har resigneret, bl. a. over for en mod-
stand fra den af forældrene der har forældremyndigheden. Der er også an-
ledning til at understrege, at kun i 4 af 35 tilfælde blev der afsagt kendelse
om at pålægge tvangsbøde, og at denne i intet af disse 4 tilfælde er blevet
inddrevet. Dette tvangsmiddel er med andre ord aldrig blevet benyttet i sin
helhed - jeg gør opmærksom på, at dette tvangsmiddel var en nydannelse i
loven af 1956, og den periode oversigten omfatter gælder de første 6-7 år
efter, at loven trådte i kraft. Det forekommer mig ikke berettiget at drage den
slutning af disse oplysninger, at der ikke er behov for dette tvangsmiddel,
idet selve adgangen til at benytte sig af dette, og henvisningen hertil ofte
nedbryder modstand hos den, der har forældremyndigheden. De 20 tilfælde,
hvor man har genkaldt kravet plus de 6 der blev forligt i et retsmøde, vil også
formodentlig tyde på, at i disse tilfælde har det skridt alene at kravet blev
rejst hjulpet til at få en forligsmæssig ordning i stand. I sin helhed synes jeg,
at disse oplysninger er positive vedrørende hensigtsmæssigheden af dette
tvangsmiddel, og at man kan tage dem til indtægt for den opfattelse, at man
kan klare sig uden umiddelbar fogedforretning som tvangsmiddel.

3. Hvis man derimod mener, at man også bør beholde adgangen til umiddel-
bar fogedforretning, hvilket jeg nærer betænkelighed ved, så synes jeg, at der er
meget, som taler for, at man bør sætte disse tvangsmidler op i en vis række-
følge, således at man først kan fremme umiddelbar fogedforretning, når de
andre midler, d.v. s. mægling ved tilsynsværge og børneværnsmyndigheder
samt tvangsbøde, ikke har vist sig tilstrækkelige. Hvis man går ind for at give
adgang hertil, så vil det også være af stor værdi at indføre en regel svarende
til det svenske kongelige cirkulære af den 15. april 1955, hvorefter vedkom-
mende børneværnsudvalg samt en læge bør høres, før man tager stilling til
kravet, og repræsentanter for børneværnsudvalget og en læge bør være til
stede under forretningen. Omkostninger ved udsagn fra en læge og ved hans
nærvær betales ifølge cirkulæret af offentlige midler.

III.
Vi står i familieretten over for omfattende og svære problemer. Familiens
tilpasningsvanskeligheder er store i vore efterhånden komplicerede samfund.
Vor viden om disse problemer, deres omfang og deres karakter samt deres
grunde er ikke i tilstrækkelig grad bygget på sociologiske undersøgelser og selve
forskningen har ikke i de nordiske lande været intensiv nok på dette meget
vigtige område. Det forekommer mig, at tiden er inde for at intensivere
selve forskningen af de underliggende problemer på familierettens område,
ved forskningsinstitutter tilknyttet vore universiteter, hvor det bl. a. vil være
ønskeligt, at der foregår koordinering af forskning foretaget af retsvidenskabs-
mænd, psykologer og sociologer. Det forekommer mig også at være af stor
værdi at oprette et fællesnordisk samarbejdsorgan på dette område i lighed
med, hvad man allerede har gjort på den kriminologiske forsknings område.
Ikke mindst på grund af vore fællesnordiske familjeretslove har vi et meget
omfattende erfaringsmateriale, som manifesterer sig i domme, administrative
afgørelser, statistik o. s.v. Disse forskningsmuligheder bør udnyttes i langt
større udstrækning, end hvad nu er tilfældet - også på fællesnordisk basis.
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Korreferenten, justitlerådmannen Olga Bremer; Finland.
Herr ordförande! Mina damer och herrar! Referenten har framhållit som sin
åsikt att diskussionen i förevarande fråga skulle begränsas så att den omfattade
endast umgängesrätten. Jag är av samma åsikt som han häri, dels för att
frågan om umgängesrätten är ett omfattande och svårt problem och dels för
att den är synnerligen aktuell i de nordiska länderna.

Men innan jag går in på umgängesrätten, ville jag konstatera vissa begrepp.
Rättsvetenskapen i Finland anser föräldramyndigheten, eller vårdnaden om
barnen, som den heter i svensk och finsk lagstiftning, och som innebär en rätt
och en skyldighet för vårdnadshavaren att bestämma och draga försorg om
alla angelägenheter, som rör barnets person, ingå i förmynderskap i vidsträckt
bemärkelse, vartill också hör förvaltningen av barnets förmögenhet. I det
följande bortser jag helt från förmögenhetsförvaltningen och avser med vård-
nadshavare, den som handhar barnets personliga vård.

Vårdnadshavare är enligt lag, och detta torde gälla i alla de nordiska
länderna, barnets föräldrar och, då barnet är fött utom äktenskap, dess moder.
Om vårdnaden anförtros någon annan, måste detta alltid ske genom för-
ordnande av myndighet. Vårdnaden kan fråntagas barnets föräldrar om de i
väsentlig mån åsidosatt eller brutit mot sin plikt, och då utses en annan vård-
nadshavare. Likaså kan vårdnaden fråntagas föräldrarna enligt lagen om
barnskydd, om barnet är i behov av samhällsvård. Man skiljer på grund
härav mellan lagbeständ, tillförordnad och administrativ vårdnad om barn.

Umgängesrätten blir aktuell när vårdnadshavaren eller vårdnadshavarna
förlorar sin rätt och dess utom är den det för ett utom äktenskapet fött barns
far som ju inte är vårdnadshavare.

Utom de fall referenten nämnt ville jag ställa frågan, huruvida föräldrar
som fråntagits vårdnanden på grund av att de brutit mot sin plikt eller på
grund av att barnet är i behov av samhällsvård, skall anses ha umgängesrätt ?

Det allra svåraste problemet uppstår, när den ena av föräldrarna på grund
av separation eller äktenskapsskillnad förlorar sin rätt till vårdnaden om
barnen, och detta problem är inte löst med att rätten till umgänge blivit
fastställd genom lagstiftning.

Såsom referenten framhållit har Finland ingen annan bestämmelse om
umgängesrätt än den, som rör utom äktenskapet födda barn. På grund härav
har diskussionen mellan de rättslärda huruvida umgängesrätt existerar eller
inte varit livlig. Professor Melander har ansett umgängesrätten vara en på
släktskapen mellan föräldrar och barn grundad subjektiv rätt för den av
föräldrarna som fråntagits vårdnaden. Professor Ilmari Caselius har förfäktat
att umgängesrätten inte kan betraktas som en subjektiv rätt, utan är en be-
fogenhet, som ingår i vårdnaden, och eftersom vårdnaden fråntagits den ena
av föräldrarna har han därigenom förlorat sin rätt till umgänge med barnen.
Referenten har berört denna diskussion i sitt tryckta referat, varför jag inte
anser det vara skäl att gå närmare in på den. Jag ville bara nämna den därför
att diskussionen, som utgår ifrån barnets bästa utmynnar i vissa processuella
problem: Vilkendera parten som skall anses vara skyldig att anhängiggöra
talan och vilkendera som är bevisskyldig. Den skiljer sig även väsentligt från
motsvarande diskussion i Norge ungefär samtidigt. I alla fall har praxis i
Finland, såsom referenten nämnt, ansett att en umgängesrätt existerar fastän
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ett uttryckligt stadgande därom inte finns för skilsmässofall. Man kunde
kanske säga att grunden för umgängesrätten ligger i att »äktenskap förgår,
men föräldraskap består.« Detta är ett citat och jag har just i dag fått höra
att det är advokat Eva Anden från Sverige, som har sagt detta.

Jag ville fastslå som en princip, ännu kraftigare än vad referenten gör det,
att det alltid är bäst för barnet, om det kan få hålla kontakten till båda för-
äldrarna under hela sin uppväxttid, detta under förutsättning, att denna
kontakt kan ske i sämja, utan att barnet används som medel i kampen mellan
föräldrarna. Härtill kan genmälas att om så kan ske, kan också en umgänges-
rätt ordnas utan lagstiftning och tvångsmedel. Visserligen, men en lagstadgad
umgängesrätt behövs för de extrema fallen. Dess utom tror jag att ett lagbud
kan verka genom blotta sin tillvaro. Om det ingår i det allmänna medvetandet
att en umgängesrätt är tillåten, blir det säkert för mången vårdnadshavare
en plikt att finna sig i saken. Och jag tror att om den som förlorat vårdnaden
vill genomdriva sin rätt till umgänge bara för att därmed pina sin f. d. maka,
så avstår han efter någon tid om han märker att intet motstånd existerar.
Umgängesrätten är ju inte någon skyldighet!

Jag är fullt ense med referenten, att de lege ferenda bör bestämmelser om
umgängesrätt införas i lagen och att den bör tillåtas. Däremot ville jag inte
få någon norm fastslagen för umgängesrättens omfång. Var, när och hur den
skall ske är beroende av så många omständigheter, att de myndigheter, som
äger avgöra saken, måste ha fria händer. Men i stället tror jag att det vore
till fördel, om myndigheterna, när de fastställer en umgängesrätt, samtidigt
skulle ge så noggranna föreskrifter som möjligt om dess omfång, alltså inga
uttalanden i den riktningen att parterna äga komma överens om plats, tid
eller annat dylikt, då detta endast ger anledning till nya tvistigheter.

Tyvärr har jag inte lyckats komma över någon statistik angående hur ofta
umgängesrätten gett anledning till rättegångar i Finland, och inte heller har
någon undersökning gjorts beträffande verkan av umgängesrätten på barnen.

Jag har för mig att makarna oftast kommer överens om umgängesrätten i
samband med vårdnaden och dylika avtal fastställs av domstolarna. Dessa
avtal binder dock inte domstolarna i Finland. Andra bestämmelser kan fast-
ställas om avtalet anses strida mot vad barnets fördel kräver. Domstolarna är
dess utom berättigade att ändra tidigare givna beslut om vårdnaden, och
detta måste givetvis anses gälla också angående umgängesrätten, ifall väsent-
ligt förändrade förhållanden sådant påkalla. Man kunde diskutera om det
inte de lege ferenda vore skäl att tillåta ändringar också fastän förhållandena
inte förändrats väsentligt, i synnerhet då det är fråga om umgängesrätt. Först
och främst kan felvärderingar ske, såsom referenten framhållit, och dess utom
är det svårt att genast avgöra vad som är bäst för barnet. Efter någon tid kan
verkan av umgängesrätten framträda och kan då, om den är negativ, ge an-
ledning till ett beslut i annan riktning. Personligen vore jag böjd för att tillåta
fastställelse av umgängesrätten endast tillsvidare.

Frågan hur en dom, vari umgängesrätten blivit fastslagen, skall verkställas
är som referenten framhållit synnerligen svår. I Finland har praxis varit
vacklande. Enligt vår gällande utsökningslag torde ett vanligt utmätnings-
förfarande kunna komma i fråga (alltså fogedforretning) och det har också
använts i praktiken ej bara i de fall då det varit fråga om vårdnaden utan
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också när det gällt umgängesrätt. Dess utom förekommer fall då sökanden
hos överexekutor anhållit, att den tredskande parten måtte åläggas att vid
vite fullgöra sin skyldighet och så har även skett, bland annat i det fall refe-
renten nämnt.

Intetdera av dessa sätt är lyckligt, om man tänker på barnets bästa, såsom
referenten framhållit. Det negativa framträder kanske bjärtast, när barnet,
som råkat ut för ett sådant utmätningsförfarande, är så stort, att det omedel-
bart promenerar tillbaka till vårdnadshavaran, vilket också har förekommit.
Bör någotdera av dessa tvångsmedel användas, finner jag att det senare alter-
nativet är att föredra. För min del ville jag de lege ferenda få infört i lagen
som sanktion att vid fall av tredska kunde frågan om vårdnaden i sin helhet
upptas till förnyad prövning. Som domare är jag fullt medveten om svårig-
heten att träffa det rätta i dylika mål, och även medveten om att den tred-
skande vårdnadshavaren, som då skulle ha bevisskyldigheten, har synnerligen
svårt att bevisa det berättigade i sitt förhållande. Men å andra sidan vore ett
dylikt lagstadgat hot så kraftigt, att man tycker att tredska då skulle före-
komma blott i de fall, då barnets bästa faktiskt fordrar att umgänge inte får
äga rum. Dess utom är hela problemet om umgängesrätt något som rättsveten-
skapen ensam aldrig kan rå på, skall den lösas på bästa tänkbara sätt, behövs
därtill insikter på många andra områden. Det är ett socialt, psykologiskt och
även medicinskt problem. Orn domstolarna kunde ha möjlighet att anlita
sakkunniga för undersökningar i de olika fallen, bleve även deras avgörande
riktigare. Jag är av samma åsikt som referenten, att en personlig kontakt med
parterna vore viktig. Mycket vore vunnet om särskilt för ändamålet skolade
personer fick i uppdrag att tala med parterna - icke blott en gång utan flere
gånger under en längre tidsperiod — och därvid borde barnets åsikt fås fram,
så snart barnet är så gammalt att det kan höras. Jag tror inte att den avgörande
myndigheten mera kan tala parterna till rätta. Häri ser jag något som de lege
ferenda borde tas i betraktande.

Referenten vill medge fadern till ett utom äktenskapet fött barn umgänges-
rätt med barnet. I finsk lag finns ju stadgandet om umgängesrätt för en far
som erkänt barnet och detta är riktigt. Detta erkännande sker fullkomligt
frivilligt och kan inte framtvingas genom rättegång, och mannen anses även
vara far till barnet. Men för övrigt känner finsk lag inte till fastställande av
faderskap, och en man som betalar underhåll för ett utom äktenskapet fött
barn, anses ej heller vara far till barnet. I detta fall synes det mig omöjligt
att bevilja en sådan man umgängesrätt. Och fastän fastställande av faderskap
äger rum, möjligen efter en lång och seg process mot mannens absoluta
nekande, så kan jag inte anse det vara förenligt med barnets fördel att honom
skulle beviljas umgängesrätt. Först då läkarvetenskapen nått så långt att
faderskap med största sannolikhet kan konstateras vore jag böjd för en mot-
satt åsikt.

För adoptivbarns del ville jag framhålla att umgängesrätt för barnets
verkliga föräldrar inte borde komma ifråga om ändamålet med adoptionen
skall förverkligas.

Då vårdnadshavaren skilts från vårdnaden på grund av att han brutit mot
sin plikt, torde det i praktiken vara fråga om så asociala fall att en umgänges-
rätt knappast kan komma i fråga.
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Vidkommande slutligen den administrativa vårdnaden finns det inte i
Finland något stadgande om umgängesrätt för föräldrarna i detta fall. I prak-
tiken har det ej heller förekommit att föräldrarna genom ett rättsligt förfarande
skulle ha försökt genomföra en sådan rätt mot barnskyddsmyndigheternas vilja.
Men också här framstår som princip, att barnen bör ha rätt att upprätthålla
kontakt med sina föräldrar, och där så har kunnat ske, har den även ordnats.

Professor, jur. dr. Åke Alalmström, Sverige.
Herr ordförande, mina damer och herrar. Må det tillåtas mig att göra några
spridda randanmärkningar ur svensk synpunkt till de anföranden, som här
har hållits. Jag är fullt medveten om, att jag inte kan belysa ämnet fullständigt,
men jag hoppas, att svenska deltagare, som har mera praktisk erfarenhet än
jag på detta område, också skall vilja bidra till diskussionen.

Jag skulle vilja börja med att säga, att jag i det allra mesta kan ansluta mig
till referenten, professor Snævarr, som i sitt tryckta referat har lämnat en
klok, förståndig och väl avbalanserad redogörelse för dessa svåra frågor. I sitt
muntliga anförande i dag kom han på slutet in på forskningens betydelse.
Hans förslag om en organiserad, nordisk samverkan för ett slags kombinerad
familjerättslig och familjesociologisk forskning är jag personligen mycket
intresserad av. Det är säkerligen lika viktigt att organisera forskning efter
dessa linjer som att samfällt organisera kriminologiska forskningar. Jag är
nämligen fast övertygad om, att det är en uppgift för dem, som arbetar veten-
skapligt med familjerätt i framtiden, att så att säga orientera sig mera åt det
sociologiska hållet. Man kan inte säga, att detta är en sak som sociologer och
medicinare ensamma har att sköta.

Jag ansluter mig oreserverat till tanken, att en umgängesrätt i princip bör
erkännas och jag vill tillägga, att den form av joint custody, som referenten
omtalade från USA, inte manar till efterföljd. När det gäller formuleringen av
den allmänna bestämmelsen om umgängesrätt (samkvämsrätt) har de upp-
märksamma läsarna av inledningsreferatet väl lagt märke till, att det är en
viss liten nyansskillnad mellan den svenska formuleringen och den norska.
Den svenska formuleringen, betonar starkare, att det normala är en um-
gängesrätt. Inte bara svensk lagstiftning utan också svensk praxis har med-
vetet arbetat efter den tanken, att umgängesrätt är det naturliga. Endast i
undantagsfall och av alldeles bestämda skäl bör man fullständigt avskära
varje umgängesrätt. Mot denna bakgrund är det naturligt, att man erkänner
en umgängesrätt också för den av föräldrarna till ett barn utom äktenskap,
som inte har vårdnaden, alltså i de allra flesta fall fadern. Det framgår direkt
av den svenska lagen, att det finns en sådan umgängesrätt för fadern. Jag
tycker, att det principiellt är alldeles naturligt att låta honom ha en sådan
rätt. Det finns naturligtvis svårigheter att utöva den, och det finns en mängd
fall, då fadern inte är så intresserad av att träffa barnet. Men i en tid, då vi
mer och mer försöker markera den rättsliga likställdheten mellan barn i och
utom äktenskap i fråga om förmåner o. s. v., tycker jag nog; att det är nöd-
vändigt att erkänna principen om umgängesrätt.

Det är ju klart, att exekutionen är en utomordentligt svår fråga, och den
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skulle man som teoretiker kanske inte yttra sig om. Det är väl emellertid
naturligt att säga så mycket: om man erkänner principen om en umgänges-
rätt, så måste man ha någon form av exekutiva tvångsmedel, annars är prin-
cipen ingenting värd. Samtidigt bör man naturligtvis försöka ordna det så, att
dessa exekutiva tvångsmedel behöver tillgripas så sällan som möjligt. Om man
skall använda dem i en viss ordningsföljd, tycker jag som referenten, att man
i första hand skall ta till de mindre riskabla medlen, alltså »tvangsböder« —
vite som vi säger i Sverige. Först i andra hand bör man använda längre
gående medel. Det förefaller mig dock svårt att alldeles avsäga sig möjlig-
heten av vad vi kallar handräckning — »umiddelbar fogedforetning« — men
en sådan bör naturligtvis förekomma bara i sällsynta undantagsfall. Det är
också möjligt, att man till en viss grad kan utnyttja tanken, att ett sabotage
mot umgängesrätten skulle kunna sätta den vårdnadsberättigades rätt att
fortsätta med vårdnaden i fara. Men jag vet inte hur långt man kan komma
på den vägen.

Man kan väl kanske också ha nytta av det institut — tilsynsvaerge — som
nämndes av referenten. Jag är ledsen, att jag inte ur den synpunkten har
undersökt eller med praktikens män och kvinnor diskuterat vårt motsvarande
institut — nämligen barnavårdsman. En barnavårdsman för barn i äktenskap
får ofta anledning att ta ståndpunkt till frågor om umgängesrätt och kanske
barnavårdsmannen i så fall kan lägga förhållandena till rätta på frivillig väg.

Folk har ofta för sig, att institutet barnavårdsman bara förekommer, när
det gäller barn utom äktenskap. Så var det från början, men numera kan
barnavårdsman också tillsättas för barn i äktenskap, och så sker i en mycket
stor omfattning, framför allt i skilsmässofallen. I min egen hemstad Uppsala,
som är en stad på ungefär 80.000 invånere, fanns enligt den senaste redo-
görelsen över socialvården ungefär 1.900 barnavårdsmannauppdrag under
barnavårdsnämndens tillsyn. Av dessa avsåg, om jag minns rätt, 1.130 barn
utom äktenskap, och resten gällde barn i äktenskap. Dessa representerar alltså
en ganska stor andel. Nu beklagar jag, som sagt, att jag inte har undersökt,
om dessa barnavårdsmän har problem med umgängesrätten. Jag är över-
tygad om, att barnavårdsmännen har möjligheter att, på samma sätt som
referenten talade om beträffande tilsynsværge, på frivillighetens väg komma
till rimliga lösningar.

Referenten har i sitt tryckta inledningsreferat nämnt, att den svenska barna-
vårdskommittén har diskuterat, om man inte skulle kunna ge barnavårds-
nämnderna möjlighet att direkt ta initiativ i frågor om umgängesrätt. Den
nya barnavårdslagstiftning, som vi har sedan 1960, innehåller dock ingenting
om en allmän sådan rätt för barnavårdsnämnden. Barnavårdsnämnderna har
däremot fått en särskild rätt beträffande fosterbarn, nämligen att förhindra
en tvångsförflyttning av sådana barn tillbaka till de legala vårdnadshavarna.
Men det är en helt annan sak.

När det gäller barn, som är omhändertagna för samhällsvård, finns det i
barnavårdslagen en regel, som säger, att det blir barnavårdsmyndigheterna,
som får avgöra om och i vilken mån föräldrarna har umgängesrätt. Detta
problem, som korreferenten vidrörde, finns alltså behandlat i barnavårdslagen.

Kanske en sak till skulle nämnas med anledning av vad referenten har sagt
på sid. 3-4, punkt 3 om det fallet, att föräldramyndigheten är tillagd utom-
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stående person. Här säger referenten, att det är oklart, om samkvämsrätten
gäller. Detta är dock vad jag förstår inte oklart för Sveriges vidkommande.
Av den svenska föräldrabalken följer det klart, att det finns en samkvämsrätt.

Højesteretssagfører Oluf Lind, Danmark.
Hr. ordstyrer, mine damer og herrer. Jeg vil også gerne takke indlederne for
de udmærkede redegørelser, vi har fået; det har været specielt interessant at
læse professor Snævarrs skriftlige redegørelse for samkvemsretten i de forskellige
nordiske lande. I alt væsentligt kan jeg sige, at jeg er enig i de konklusioner,
referenten er kommet til, og formålet med de bemærkninger, jeg skal gøre,
vil da også først og fremmest være at supplere med de erfaringer, jeg har gjort
vedrørende den praktiske udøvelse af samkvemsretten i Danmark. Som følge
af den begrænsede tid skal jeg holde mig til de spørgsmål, der er mest bræn-
dende her i Danmark med hensyn til samkvemsretten, specielt de tvangsmidler
der kan benyttes i tilfælde af konflikt.

Vi kan vel godt sige, at samkvemsretten har tradition i Norden, og at ingen
virkelig vil rejse det spørgsmål, om der bør bestå en samkvemsret eller ej i
hvert fald i den situation, hvor den er mest praktisk, nemlig efter en separation
eller skilsmisse. Man kan nok diskutere, om den skal bestå i andre tilfælde,
f. eks. over for børn født uden for ægteskab, et tilfælde hvor det dog kun vil
være ret sjældent, at der bliver behov for den. I forbindelse med omfanget
vil jeg lige nævne, at der for dansk rets vedkommende ved en højesteretsdom
i U.f.R. 1958 s. 1084 er antaget, at der måtte bestå samkvemsret i følgende
tilfælde: Ved et ægtepars separation fik hustruen forældremyndigheden over
fællesbarnet. Da hun døde, blev forældremyndigheden ikke tillagt faderen,
men hendes forældre. Det antoges, at Myndighedslovens § 27 også i et tilfælde
som dette hjemlede faderen samkvemsret.

Ligeledes er det således i dansk praksis nu, at man kan få resolution for
samkvemsret i tilfælde af samlivsophævelse under en verserende sag til sepa-
ration eller skilsmisse.

Som jeg nævnte før, er det brændende spørgsmål i Danmark, hvilke tvangs-
midler man kan benytte sig af, og hvad der ville være bedst egnet som tvangs-
middel. Forholdet er jo dette, at den vigtigste side af sanktionssystemet vel
ikke netop er de tilfælde, hvor man kan benytte det, men den præventive,
pædagogiske virkning, som sanktionerne vil have over for endnu ikke kon-
fliktbetonede tilfælde. Det tror jeg er meget væsentligt. Og som jeg skal komme
til om et øjeblik, er det min opfattelse, at det system, som for tiden praktiseres
her i Danmark, er uheldigt, og jeg mener også i min praksis at have gjort den
erfaring, at systemet allerede har påvirket samkvemsrettens udøvelse i uheldig
retning, altså i retning af at der kommer flere tilfælde, hvor der er konflikt,
hvor man nægter at følge overøvrighedens bestemmelser med hensyn til sam-
kvemsretten. Dette er en højst uheldig udvikling, som man bør være på vagt
over for, og derfor mener jeg også, at tiden nu er inde til, at man forlader det
nuværende system, og prøver på at finde et bedre tvangsmiddel.

Det har været nævnt her af professor Malmstrøm, at man kunne tænke sig
en overflytning af forældremyndigheden, altså således at i hvert fald en meget
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alvorlig sabotage, chikanøs og uberettiget, skulle kunne medføre, at man
flyttede forældremyndigheden til den anden part. Dette er for dansk rets
vedkommende ikke praktisk muligt. Jeg har haft lejlighed til at forelægge en
sådan sag for højesteret og skal henvise til dommen i U.f.R. 1961 s. 992. Jeg-
skal ikke gå nærmere ind på tilfældet, men blot lige sige, at hvis man nogen-
sinde har oplevet chikanøs og uberettiget hindring af samkvemsretten, var det
i dette tilfælde, hvor der endvidere forelå dokumentation for, at samkvems-
retten ville være til bedste for barnet; men det var altså ikke tilstrækkeligt.
Derimod er det vel nok givet, at man i praksis, når spørgsmålet om forældre-
myndigheden i første omgang skal afgøres, kunne tage et vist hensyn til,
hvorledes de respektive parter har stillet sig til samkvemsrettens gennemførelse.
En dom i U.f.R. 1961 s. 190 viser i hvert fald, at højesteret har taget dette
moment i betragtning. Her forelå nemlig under samlivsophævelsen en resolu-
tion om samkvemsretten, og hustruen havde saboteret den. Flertallet fandt
dog ikke, at dette var tilstrækkeligt til at hun ikke kunne få forældremyndig-
heden.

Overflytning af forældremyndigheden kan altså ikke bruges som sanktion,
og det må også være rigtigt, når hovedsynspunktet er barnets tarv.

Professor Snævarr har i sit skriftlige indlæg været inde på, at blot det, at
der kommer en sag om overflytning af forældremyndighed, måske ville gøre,
at den, der har forældremyndigheden, bliver mere medgørlig i fremtiden.
Mine erfaringer går i modsat retning. Har man først overstået, heldigt over-
stået, en sådan sag, så ved man, at den ikke kan gennemføres, og så kan man
altså roligt fortsætte med at sabotere.

Et andet tvangsmiddel, der kan være tale om, er den umiddelbare foged-
forretning. Efter dansk ret er det denne sanktion, der benyttes, og spørgsmålet
er, hvordan har dette system så fungeret i de år, vi har anvendt det. Som
konklusion af mine erfaringer på dette område kan jeg sige, at det fungerer
meget dårligt. En foged går ganske naturligt til disse forretninger med den
største ulyst, de koster tid og penge for rekvirenten, de kan ofte give anledning
til pinlige og uværdige scener med barnet som stridens genstand, og hvad der
juridisk set er det værste: systemet er aldeles ineffektivt.

Professor Snævarr, der også tager afstand fra dette tvangsmiddel, foreslår,
som en forbedring, at en børneværnsrepræsentant deltager. Det sker mig be-
kendt også i visse tilfælde, men det gør næppe forretningen bedre. Præsumptivt
kan børneværnsrepræsentanten ikke bidrage med nogen sagkundskab, højst
sund fornuft, og den skulle gerne være repræsenteret ved fogden. Nej, der
bliver kun én mere til at deltage i det triste skuespil.

Fogedforretning er ineffektiv, og jeg skal nævne nogle afgrundene hertil:
- dersom barnet viser tilstrækkelig uvilje, og det kan en mor let arrangere,

vil fogden ikke gennemføre forretningen
- over for større børn (12-14 år og derover) er denne tvang utænkelig
- der bliver ikke lukket op, barnet er sygt eller fraværende.
Jeg taler hér af dyrekøbt erfaring, men skal blot henvise til en enkelt sag,

der var forsidestof i de danske aviser i lang tid: U.f.R. i960 p. 1000.
Uden at begå noget diskretionsbrud kan jeg vist godt udover referatet i

U.f.R. oplyse, at der forud gik 15 fogedforretninger, at justitsministeriet 3
gange stadfæstede amtets afgørelser, at moderen med negativt resultat fore-
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lagde sagen for ombudsmanden, men først gav efter, da hun havde siddet i
hæfte i 1½ måned.

Her foreligger ganske vist et eksempel på, at retsplejelovens § 609 kombi-
neret med § 520 2. stk. (rekvisitus vægrer sig ved at fremkomme med oplys-
ninger) førte til et resultat, men sagens forhistorie viser ikke desto mindre in-
effektiviteten.

Jeg kan i øvrigt oplyse, at moderen efter løsladelsen har indset, at myndig-
hedernes afgørelse må respekteres, og siden efteråret 1960 har samkvemsretten
fungeret — om end ikke uden gnidninger — så dog tåleligt.

Der er i øvrigt en ting, jeg gerne vil sige i denne forbindelse og med relation
til et punkt, der fremdrages i dr. Gudrun Bruuns bog om skilsmissebarnet.

Der nævnes (p. 66-67) eksempler på, at dr. Bruun har måttet fraråde
samkvemsret — uanset at den måtte antages at ville være til gavn for barnet —
af hensyn til moderens sygelige reaktion. Som jurist må man nære store be-
tænkeligheder ved en sådan afgørelse og advare mod at tage hensyn til sådanne
forhold.

Selv om den her refererede dom er et eksempel på, at en umiddelbar foged-
forretning, kombineret med retsplejelovens § 520, lykkedes, viser den som
nævnt alligevel det ineffektive i systemet. Meget få har tid, energi og penge
til at gennemføre en sådan kamp, eller har lyst til at udsætte sig for offentlig
omtale i den anledning.

Min konklusion af disse bemærkninger vedrørende den umiddelbare foged-
forretning må blive, at sanktionen virker dårligt og bør forlades.

Der har endvidere i dansk teori været nævnt den mulighed, at man kunne
få en handlingsdom, efter retsplejelovens kap. 46, med en mulighed for straffe-
sanktion, bøde eller hæfte, efter retsplejelovens § 499. Praksis vil dog næppe
anerkende hjemmelen hertil. Jeg kan her henvise til professor Borums artikel
i U.f.R. 1939 B s. 302.

I den sidste fremstilling af reglerne om tvangsfuldbyrdelse: Gomard, Foged-
retten s. 177 søges anvist en anden udvej, idet professoren går ind for, at den
resolution, som overøvrigheden har givet, skulle kunne fuldbyrdes efter reg-
lerne om handlingsdomme, altså med anvendelse af retsplejelovens § 499:
straf og politibistand.

Gomard går som nævnt ind for denne løsning. Den kan være praktisk ud-
mærket, men der er efter min mening ikke den fornødne lovhjemmel, Rpl.
§ 492, der må antages at henvise til § 478, kræver som betingelse for eksigibilitet,
at vedkommende myndighed efter lovene er beføjet til at afsige eksigible ken-
delser. Sådan beføjelse er ikke tillagt overøvrigheden hverken i myndigheds-
loven eller andre love. Spørgsmålet er ikke afgjort i praksis.

Jeg kommer så til det sidste punkt, jeg skal omtale vedrørende sanktions-
systemet, nemlig tvangsbøder. Det har været drøftet i Danmark, om man skulle
indføre dette middel, enten i stedet for fogedforretninger eller ved siden af,
og professor Ernst Andersen er i Ægteskabsret I s. 199 gået ind for det i form af
handlingsdom med tvangsbøder, og mener, at det ville kunne gennemføres
efter gældende lov, altså ved en ændring af praksis. Jeg tror, der må ske en
ændring i lovgivningen, hvis man skal have et effektivt tvangsbødesystem, og
jeg vil for mit vedkommende mene, at det var det bedste, om man fik en sådan
lovhjemmel. Jeg kan godt se, at der kan opstå store problemer i forbindelse
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med tvangsbøder. Men det, jeg lægger størst vægt på, er, at de kan gøre sam-
kvemsretten effektiv til forskel fra umiddelbare fogedforretninger. Tror man
på effektiviteten af tvangsbøder, bør man også regne med den præventive
og pædagogiske virkning heraf. Dette, at man virkeligt kan gøre noget for at
gennemføre samkvemsretten, vil få stor betydning, og det vil uden tvivl virke
i retning af at begrænse de tilfælde, hvor der skal bruges tvangsmidler. Erfa-
ringerne fra Norge kunne jo tyde i denne retning.

Jeg skal slutte hermed og vil for dansk rets vedkommende fremhæve, at
sanktionssystemet er det brændende spørgsmål. Det behandles nu af et nedsat
udvalg til revision af ægteskabsloven, og jeg håber, at der herfra vil komme et
forslag til nye regler.

Overpræsident Carl greve Moltke, Danmark.
Også jeg har med stor glæde gjort mig bekendt med indlederens udmærkede
redegørelse, og med de indlæg, der er kommet her. Jeg skal i det følgende
knytte nogle kommentarer til det fremførte baseret på overpræsidiets erfaringer,
som igen er baseret på et årligt antal sager om samkvemsret på ca. 300.

Jeg vil gerne som grundlag for det jeg har at sige, gøre opmærksom på, at
der findes to hovedgrupper af skilsmisser. Den ene gruppe er den, hvor begge
parter er skikkelige og fredsommelige mennesker, der bare har valgt forkert
og derfor ikke kan komme ud af det med hinanden. Den anden gruppe er
den, hvor en eller begge parter er således udrustet, hvad karakter eller nerve-
mæssig balance angår, at de vil have tilpasningsvanskeligheder i mange af
livets forhold. Det kan være særdeles værdifulde mennesker, men de har altså
det ved sig, at de ikke er nemme at have med at gøre, og det er mit bestemte
indtryk, at det er skilsmisser fra den sidste gruppe, der fortrinsvis optræder i
de særligt vanskelige samkvemssager, og jeg kan derfor fuldt ud tilslutte mig
de forslag, som er kommet fra indlederen og også fra professor Malmstrøm
om, at man i høj grad har brug for en forskning på dette område, en forsk-
ning, hvori deltager sociologer, psykiatere og psykologer, fordi det i disse til-
fælde er meget, meget hyppigt at støde på psykiske afvigelser af den ene eller
den anden art hos en eller begge forældre og/eller hos barnet.

Jeg skal nu gøre nogle bemærkninger, idet jeg følger referentens fremstilling.
Om børn udenfor ægteskab mener jeg, at man ikke uden udtrykkelig lov-

hjemmel kan anerkende en samkvemsret, og i betragtning af, at det, selv
når det drejer sig om børn i ægteskab ikke helt sjældent forekommer, at
samkvemsretten bruges som en pression i bidragsspørgsmål, vil jeg de lege
ferenda finde det rigtigt, at samkvemsretten med børn udenfor ægteskab
principielt begrænses til de tilfælde, hvor der mellem forældrene har bestået
et ægteskabslignende forhold. En lovbestemt samkvemsret for bedsteforældre
og søskende vil jeg være betænkelig ved ligesom referenten, navnlig hvad
angår bedsteforældre. Bedsteforældre er jo også svigerforældre, og sviger-
forældre har en ikke helt ringe evne til at vanskeliggøre disse sager i det hele
taget.

Modsat indlederen er jeg tilbøjelig til at mene, at i hvert fald som mentali-
teten er her i København, vil det være meget betænkeligt at blande børne-
værnet ind i samkvemssagerne, med mindre dets indgriben af andre grunde
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er påkrævet. Hvis den ene af forældrene skulle kunne true den anden med at
tilkalde børneværnet, ville det efter min mening i alt for mange tilfælde kun
yderligere forpeste forholdet imellem dem.

Det er vanskeligt at afgøre, om man skal tage stilling til samkvemsretten
umiddelbart efter skilsmissen eller først senere. I det overvejende antal til-
fælde vil jeg tro, at det var bedst at gøre det snarest muligt efter skilsmissen,
for ikke senere at give anledning til en roden op i det tidligere forhold mellem
ægtefællerne, hvad disse erfaringsmæssigt har vanskeligt ved at holde sig fra
i sager af denne art.

Hvad lovens formulering angår, vil jeg sige, at det måske ikke er så dårligt
at kunne sige til en modvillig indehaver af forældremyndigheden, at der for
at ophæve retten skal være noget, der taler imod samkvemsretten, frem for at
man skal kræve, at der er noget, der taler for at opretholde den.

Vi er i overpræsidiet meget tilbageholdende med at sætte betingelser for
samkvemsrettens udøvelse, fordi det giver forældremyndighedens indehaver
en formel ret til at udspørge barnet om, hvad der er sket under samkvems-
rettens udøvelse, en udspørgen som barnet bestemt ikke kan lide. Hvad selve
rettens omfang angår er jeg enig i, at den bør fastsættes så fast og koncist som
muligt, og fastsættelsen også følges så fast og koncist som muligt.

Jeg er udmærket godt tilfreds med, at der ikke i loven findes nogen lov-
bestemt pligt for forældremyndighedens indehaver til at give oplysninger om
barnets opdragelse m. v., og jeg er også godt tiltreds med, at der ikke står
noget om breve og telefonsamtaler. Vi kan i overpræsidiet særdeles vel vurdere,
når vi får forelagt breve til barnet, som skal undergrave forældremyndighedens
indehavers autoritet eller er direkte injurierende over for den pågældende,
eller som skal vække stor medynk med samkvemsrettens indehaver. Da det
jo er samkvemsrettens indehaver, der skriver sådanne breve, er det et stærkt
indicium for, at han ikke har forståelse af, hvad situationen kræver.

Indlederen nævner, at det i forbindelse med samkvemsrettens fastsættelse
kunne være af betydning at have adgang til at beskikke en god mand eller
kvinde, som kunne give gode råd og være til hjælp i sagen. Det er vor erfaring,
at når folk her i København trænger til sådanne råd og vejledning, kommer
de op i overpræsidiet og taler med os, og det synes jeg i og for sig er en god
ordning. Beskikkelse af en god mand kunne dog måske i visse tilfælde være
til nytte.

Højesteretssagfører Lind nævnte det tilfælde, hvor en ægteskabssag er
løbende, og hvor man efter tidligere praksis ikke kunne fastsætte nogen sam-
kvemsret. Vi har endnu ikke haft nogen tilfælde, hvor denne praksis er ændret,
men justitsministeriet har over for os stillet i udsigt at tage denne praksis op
til fornyet overvejelse, og det er nok muligt, at det har medført en ændring
af afgørelser uden for København, men vi har blot ikke haft nogen sager endnu
af den art.

Om sagernes behandling her i København kan jeg sige, at man jo ikke skal
skyde spurve med kanoner, og da disse sager er ganske overordentligt varieren-
de, så må deres behandling også være afpasset derefter. Her i København
startes mangfoldige sager uden advokatbistand, blot ved en personlig hen-
vendelse til overpræsidiet eller ved et brev, hvis ortografi og ordvalg kan
være både mangelfuldt og ubehjælpsomt. I sådanne tilfælde sendes sagerne
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til civilpolitiet, hvis kvindelige betjente gør et overmåde stort og overmåde
dygtigt arbejde i disse sager.

Hvis sagen er startet af parternes advokater, kan den foreløbig procederes
af disse, med mindre de selv ønsker, at sagen udgår til politirapport.

Det viser sig nu ret ofte, at parterne allerede under sagens indledende fase,
bliver enige om en eller anden ordning, således at der overhovedet ikke er
grund til at træffe nogen egentlig afgørelse. Det kan også forekomme, at
parterne for så vidt er enige, men gerne vil have overpræsidiets afgørelse at
holde sig til. Sommetider er dette tilfældet for hustruer, der er blevet gift
igen, og hvis nye mand gør vrøvl over samkvemsretten. Hustruerne vil da gerne
kunne sige, at overpræsidiet har truffet den og den afgørelse. I atter et betyde-
ligt antal tilfælde er forskellen mellem det, som den ene tilbyder og den anden
vil have, så ringe, at det er forholdsvist let at træffe en afgørelse. I andre til-
fælde tør man uden større betænkelighed enten nægte at fastsætte en sam-
kvemsret eller ophæve en engang tildelt ret. Det gælder således tilfælde, hvor
faderen i mange år ikke har interesseret sig det mindste for børnene og selv
erkender, at han har rejst samkvemsretsspørgsmålet udelukkende for at slippe
for at betale bidrag. Det gælder tilfælde, hvor det er in confesso at faderen er
fordrukken i højere grad, eller på anden måde er af en sådan støbning, at det
vil være ganske umuligt, at han kan tilføre barnet noget værdifuldt, og det
gælder tilfælde, hvor det er in confesso, at faderen under samkvemsrettens
udøvelse groft har tilsidesat sine pligter med hensyn til mødetider, eller groft
har injurieret moderen eller hendes familie eller naboer og derved selv for-
spildt muligheden for at få samkvemsretten til at glide. Naturligvis kan man i
disse sager ikke udelukkende bygge på moderens udsagn, det er klart. Det er
velkendt i overpræsidiet, at der ofte omgås meget letsindigt med sandheden
fra begge sider i samkvemssager. Måske ikke altid bevidst, men fordi følelserne
er i den grad blandet ind, at parterne simpelthen ikke kan fremstille sagen
objektivt.

Kræver sagen mere indgående behandling, indhentes erklæring fra børne-
værn, skole, børnehave eller ungdomsleder, eller andre, der har haft med
barnet at gøre. Er der noget i barnets eller forældrenes adfærdsmønster, der
tilsiger det, sendes sagen derefter til erklæring hos overpræsidiets børne-
psykiatriske konsulent, dr. Gudrun Brun, og det sker i ca. 10 pct. af de sager,
vi får ind. Jeg vil gerne understrege, og det har dr. Brun også selv under-
streget, at det drejer sig om de allervanskeligste sager. Dr. Brun taler længe og
indgående med forældrene, og hun foretager en så indgående undersøgelse
af barnet og dets indstilling over for forældrene, som kan foretages ambulant.
Om resultatet af undersøgelserne skal jeg henvise til dr. Bruns bog. Efter min
mening er disse undersøgelser uundværlige i de tilfælde, hvor de er indicerede.

Er der herefter sund mening i at udlejlige parterne en tredie gang, kaldes
de til forhandling i overpræsidiet, men vel at mærke hver for sig. Det er vores
erfaring, at der sjældent er vundet noget ved at konfrontere parterne med hin-
anden. Undertiden er rækkefølgen den omvendte, at man først sender sagen
til dr. Brun, efter at man har haft parterne til forhandling i overpræsidiet.
Med hensyn til den personlige forhandling med parterne vil jeg gerne sige,
at der findes hos mange, ikke mindst jurister, en tyrkertro på, at man ved en
sådan personlig forhandling kan få et fuldkomment klart og altafgørende
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indtryk af parterne. Men der er bare det ved det, at som oftest foreligger der
jo slet ikke nogen kontrol med, at dette indtryk virkeligt også er rigtigt. Under
overpræsidiets behandling af samkvemssagerne har man imidlertid ofte den
dobbelte kontrol, at indtrykket gerne skal stemme dels med, hvad der fremgår
af rapporterne og de øvrige erklæringer i sagen og dels med dr. Bruns erklæ-
ring, og har man først denne kontrolmulighed, må det erkendes, at ens eget
indtryk i ikke så få tilfælde ville have været forkert eller ganske utilstrækkelig.
Hvor utroligt det end lyder, så er det faktisk muligt, selv for nogenlunde vel-
trænede mennesker at føre en længere samtale med et andet menneske uden
at opdage, at vedkommende er psykopat eller sindssyg, vel at mærke sindssyg
i de mildere former, som i de foreliggende tilfælde er særligt farlige, fordi de
kan forplumre barnets bevidsthedsverden derved, at det ikke står klart for
barnet, at det, der bliver sagt, ikke har noget hold i virkeligheden.

En ganske særlig vanskelighed i disse sager er i øvrigt spørgsmålet om, hvad
man kan og bør fortælle den ene af forældrene specielt om den andens psykiske
tilstand og om, hvad barnet har røbet om sig indstilling overfor forældrene.
Man vil gerne være så åben som muligt, men på den anden side er der ting,
som den anden part ikke har krav på at vide om sin ægtefælles psykiske til-
stand, og dog det er nødvendigt for den afgørende myndighed at kende de
psykiske afgivelser, der kan findes hos den ene eller begge forældrene.

Jeg er af den opfattelse, at man i visse tilfælde, fordi det drejer sig om sand-
synlighedsberegning over, hvad der vil ske i fremtiden — en sandsynligheds-
beregning, der er meget vanskelig at foretage — må træffe afgørelser, der har
eksperimentets karakter.

Vi mener, at den sagsbehandling, som foregår i overpræsidiet, i det store
og hele svarer til den københavnske befolknings behov, og at behandlingen
ikke bør belemres med flere formaliteter eller bestemmelser om, hvem der
skal have bevisbyrden for det ene eller det andet. Det giver sig i praksis af
sig selv.

Om samkvemsrettens gennemførelse er jeg enig i, at en fogedforretning er
et dårligt retsmiddel, men helt at give afkald på en sådan fremgangsmåde,
tør man måske ikke. Det er rigtigt som højesteretssagfører Lind fremførte, at
man i mange tilfælde har særdeles dårlige erfaringer med fogedforretninger,
men på den anden side, har man også erfaring for, at en enkelt gennemført fo-
gedforretning får den anden part til at rette sig efter den trufne bestemmelse,
når vedkommende har set, at der står magt bagved ordene. Men dertil kom-
mer også det generalpræventive, som kan ligge i en sådan ordning. Man kunne
tænke sig en ordning, hvorefter man skulle have overøvrighedens tilladelse til
at anvende en fogedforretning.

Et egentligt dagbødesystem er ikke særlig velanvendeligt, når samkvems-
retten kun skal udøves f. eks. én gang om måneden, men jeg er enig med de
andre talere i, at et eller andet system er overordentligt ønskeligt, fordi man
ikke kan have denne ret uden at knytte sanktioner til den, og de tanker, vi har
haft i overpræsidiet, går ud på, at man måske kunne indføre en eller anden
form for contempt of court ordning, således at det ikke blev parterne selv, der
skulle anlægge sag mod hinanden. Ofte vil en mindre bod være nok til at
demonstrere, at der stod magt bagved afgørelsen, og man kunne yderligere
tænke sig den ordning, at en bod kunne eftergives, hvis samkvemsretten blev

5



66 Carl greve Moltke - Elin Lauritzen

udøvet uden sabotage i fremtiden. En ordning med erstatning er fuldstændig
håbløs her i København. Hos de allerfleste af de københavnske indbyggere
ville en erstatning ikke kunne inddrives.

Man har diskuteret om man som en straffeforanstaltning kunne overføre
forældremyndigheden til den anden af forældrene. Højesteretssagfører Lind
har nævnt, at højesteret ikke har villet gøre noget sådant, men der findes imid-
lertid, så vidt jeg erindrer, en Vestre Landsrets afgørelse, hvor man faktisk har
overført forældremyndigheden, praktisk taget udelukkende, fordi samkvems-
retten blev saboteret af moderen, men det er vores erfaring i overpræsidiet, at
man så at sige aldrig i praksis vil skride til at flytte forældremyndigheden på
grund af en sabotage af samkvemsretten, fordi en sådan flytning næsten altid
vil være til skade for barnet.

Hvad man så end indfører, så vil man næppe helt kunne undgå at opleve
de forholdsvis få, men meget ubehagelige tilfælde, hvor man af hensyn til
barnet er nødt til at ophæve en samkvemsret, alene fordi forældremyndig-
hedens indehaver med alle til rådighed stående midler søger at umuliggøre
rettens gennemførelse. Det er overmåde pinligt og ubehageligt at skulle op-
hæve retten i disse tilfælde, og jeg har haft mange samtaler fortrinsvis med
fædre — mange fordi det drejer sig om en lang årrække, ikke mange om året,
— hvor man har måttet forklare, at der ikke er noget at bebrejde dem, men
hvor man simpelthen må sige, at det hvis samkvemsretten skal opretholdes,
går barnet fuldstændig i stykker. Nogle fædre forstår det, andre føler sig
stemplede som forbrydere, men jeg tror ikke at nogen form for lovgivning
helt vil kunne borteliminere disse højst ubehagelige tilfælde.

Spørger man til slut om samkvemsretten som sådan bør opretholdes, så
vil svaret for mit vedkommende være et absolut ja, den kan ikke undværes,
men må altså udstyres med passende sanktioner.

Jeg vil gerne til slut sige, da det har været efterlyst i indlederens udmærkede
trykte oplæg, at i bogen »Familien og samfundet«, som nu kommer i en ny
udgave, findes en femten siders redegørelse for overpræsidiets praksis og
opfattelse på dette område.

Advokaten Elin Lauritzen, Sverige.
Anledningen till att jag yttrar mig är, att jag skulle försöka efterkomma pro-
fessor Malmströms uppmaning till praktikerna att säga något, om hur det
här med samvarorätt går till i praktiken. Jag talar alltså som advokat, som
huvudsakligen sysslar med familjerätt. Jag kommer väl därför inte att lägga
huvudvikten som de föregående talarna har gjort, vid de tvångsgenomföranden
av samvarorätten, som kan förekomma.

Först skulle jag bara i anslutning till den skriftliga redogörelsen av professor
Snävarr, vilja påpeka, att vi i Sverige i allmänhet har en betydligt mera om-
fattande umgängesrätt, än vad han har utgått ifrån. Den umgängesrätt, som
brukar tillerkännas fadern är följande: En månad på sommaren, en vecka i
samband med varje nyår, varannan påsk och vartannat sportlov. Förr be-
stämdes ofta att föräldrarna skulle ha barnen varannan jul, men numera
anses det viktigare att låta barnen få en sammanhängande jultradition hos
vårdnadshavaren. Om fadern och barnet bor på samma ort, brukar
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fadern vidare få ha barnet hos sig var tredje veckohelg. Tidigare bestämdes
samvaron i samband med veckohelgerna ofta till varannan söndag men
numera anser man det lämpligare med en sammanhängande veckohelg var
tredje vecka. Det är sällan man går med på att umgängesrätten under vecko-
helger kompletteras med rätt att träffa barnet en veckodag, som tycks före-
komma i något av de andra nordiska länderna.

Flera av talarna här har sagt, att det anses vara mycket viktigt med preci-
serade bestämmelser om ungängesrätt och att de också finns fastställda antingen
i en dom eller i ett avtal. Jag skulle vilja säga, att i det praktiska advokat-
arbetet har man väl inte riktigt den erfarenheten. Det är många som vill ha en
preciserad umgängesrätt, men det är väldigt många, som föredrar att bara
säga, att fadern skall få träffa barnet i sedvanlig omfattning. Om man ut-
trycker sig så allmänt framhåller man ju alltid för parterna möjligheten att gå
till domstol och få umgängesrätten preciserad, om den allmänna bestämmelsen
i det enskilda fallet skulle visa sig svår att tillämpa. Anledningen till att man
vill låta bli att precisera, är ju att om man preciserar medger modern ett
minimum, därför att hon är rädd för att den medgivna rätten skall utnyttjas
»to the bitter end«. Om det däremot står, att parterna skall enas om umgänges-
rätten i varje särskilt fall, känner modern att hon har möjlighet att variera
och att hon därför kan vara betydligt mera generös, om ungängesrätten går
bra. Däremot har jag funnit, att det är bra att bestämma hur länge innan
fadern skall ge meddelande om den exakta tidpunkten, då han vill ha
barnet hos sig. Framför allt gäller det den långa sommarsamvaron men också
i fråga om nyårshelgen. Det är ju så, att en förvärvsarbetande, frånskild mor
måste i mycket god tid ordna för barnen på somrarna. Om pappan har rätt
att få barnet med hur kort varsel som helst kan en sådan planering bli omöjlig
att åstadkomma. Domstolarna brukar på begäran fastställa en sådan under-
rättelseskyldighet för fadern t. ex. att han senast den 1 maj varje år skall
underrätta om den exakta tidpunkten för sommarsamvaron. Även i avtal
utan preciserade bestämmelser brukar vi ofta skriva, att föräldrarna skall ha
valrätt vartannat år i fråga om tidpunkten för sommarsamvaron särskilt om
båda är förvärvsarbetande. Då är det viktigt, att det inte bara är den ena, som
har möjlighet att ha barnet under sin semesterledighet.

Beträffande den allmänna synpunkten, om umgängesrätten skall betraktas
som en rättighet som bara får utövas, om den anses vara förenlig med barnets
bästa eller om det är en rättighet, som skall tillkomma den av föräldrarna,
som inte har vårdnaden, om inte speciella skäl talar emot umgängesrätten, är
jag alldeles bestämt på den linjen, att det är en rättighet som tillkommer icke
vårdnadshavare, om han inte är synnerligen olämplig. Med det har jag inte
alls velat ta avstånd från justitierådman Bremers uppfattning, att det är till
barnets bästa att få behålla båda sina föräldrar men att det kan vara svårt
att slitas mellan dem. Jag anser emellertid, att det är mycket viktigt, att man
till en mor, som åtminstone under skilsmässoförhandlingarna kan vara mycket
negativt inställd till barnets far, kan säga att i fråga om vårdnaden tar man
hänsyn till barnets bästa, men i fråga om umgängesrätten är det fråga om en
rättighet för fadern. Jag brukar helt kategoriskt förklara att man måste kunna
åberopa sinnessjukdom eller alkoholism för att fadern i en rättegång skall
nekas samvarorätt med sina barn. Det är väl en sanning med någon modifi-
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kation, men argumentet brukar vara effektivt, när det gäller att få bukt med
obefogat motstånd. Jag försöker alltid att påverka mödrarna till att bli mera
positivt inställda till samvarorätten, naturligtvis med undantag för de fall,
där det är en verkligt olämplig far. En positiv inställning är viktig eftersom
det - som flera talare påpekat - finns stora möjligheter för vårdnadshavaren
att negativt påverka barnet. Det är en påverkan, som är svår att bevisa.
Mamman bedyrar: »Jag säger aldrig någonting om min man,« men det
räcker alldeles med, att hon går omkring och ser ut som »döden i åbenbaring«
med mungiporna ned, för att barnet skall bli negativt inställt till att träffa
sin far. Därför anser jag, att det är en oerhört viktig sak för advokaten - för
moderns advokat, som hon litar på - att föra motpartens, faderns talan, när
man befinner sig på tu man hand med klienten och verkligen kan lägga fram
de mänskliga synpunkterna. Det kan ju inte vara riktigt, att ett barn, därför
att föräldrarna inte kan hålla ihop, skall förlora den ena av dem. Barnet har
ju inte begärt skilsmässa.

En annan viktig sak som man måste komma ihåg, när man talar om sam-
varorätt är, att den negativa påverkan under barnets yngre år, som vi nyss
talade om, kan föra med sig, att en far, när barnen blir äldre, vägrar att
acceptera det mycket naturliga faktum, att det då är barnen, som inte vill vara
med om att träffa honom efter ett inrutat schema. Alla vi som har eller har
haft barn i uppväxtåldern vet ju, att när de kommer upp i tonåren är det
kamraterna, den egna friheten, som är det viktigaste. Har man då under
barnets uppväxttid lyckats få bägge föräldrarna till att positivt samverka till
en naturlig umgängesrätt, kan också fadern få förståelse för, att det inte går
att genomföra samma regelbundna samvaro med en tonåring som med ett
litet barn.

Jag vill också säga, att allt för mycket reglering är av ondo. Vi har många
i Sverige kämpat med en form av avtal, som den ytters framstående, nyligen
avlidne advokaten Georg Stiernstedt hade som mönster. Han höll nämligen
oerhört på icke vårdnadshavarens rätt till samvaro och han brukade ha
ungefär två sidor om, hur man skulle underrätta och telefonera vid sjukdom,
om rätt att telegrafera och om all möjlig sorts kontakt. Men tyvärr, allt för
mycken reglering kan också ge upphov till allt för mycket tvister. En inte
allt för reglerad men mänskligt genomtänkt umgängesrätt tror jag är det
bästa.

Jag har när det gäller umgängesrätt för barn utom äktenskap frågat direk-
tören för Rättshjälpsanstalten i Stockholm om man bland deras klientel har
haft fall där en far till ett utomäktenskapligt barn begärt umgängesrätt. Han
säger, att han har bara haft två fall och i bägge fallen var faderns begäran
menad som sabotage mot modern. Detta tycks alltså inte vara något aktuellt
problem för oss i Sverige.

Här har också talats om möilighet att få barnavårdsman förordnad. Jag
vill säga, att jag har själv många gånger fått mödrar, som har haft besvärlig-
heter med fastställande av samvarorätten, att utnyttja möjligheterna att få
en barnavårdsman, som en lämplig opartisk person med vilken föräldrarna
kan diskutera umgängesrätten. Jag har många gånger sett mycket goda
resultat av en sådan anordning.

Slutligen vill jag ta upp en sak, som sällan beaktas, och som man också
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här har gått helt förbi. Jag tror det var Olga Bremer som sa, att det rör sig
om en samvaroratt inte en samvaroplikt. Det är alldeles riktigt. Vi talar alla
här om rätt för icke vårdnadshavare. Fadern skall ha rättighet, vilka möjlig-
heter skall han ha att tvångsvis genomföra den? I praktiken råkar man ofta
på en motsatt frågeställning: »Har barnens far verkligen ingen skyldighet att
ta hand om barnen då och då. Det står ju i domen, att han skall ha hand om
barnen en månad på sommaren« säger en trättkörd frånskild mor. För en
mor med förvärvsarbete som själv nästan aldrig är ledig - hon har tidiga
morgnar, sena kvällar och ett ansträngande arbete - kan det vara en oerhörd
besvikelse, när den far, som vid själva skilsmässan stred som ett lejon för sin
umgängesrätt, sedan aldrig vill utnyttja den. Jag har mycket funderat på den
frågan och kommit fram till, att det vore väl ändå rimligt, om den far som inte
vill ta på sig det besvär och den personliga uppoffring, som det innebär att
ta hand om ett barn en hel månad, skulle ha skyldighet att bekosta en månads
sommarvistelse för barnet. Många av mina klienter har räknat med detta
som ett tillag till sit magra underhållsbidrag. I stället får de kanske själva år
efter år avstå från att kunna ta någon egen ledighet, därför den från början
ivrigt eftertraktade umgängesrätten inte resulterar i någonting.

Byråsjef Elisabeth Schweigaard Selmer; Norge.
I forbindelse med spörgsmålet om samvær med barn er det en problemstilling
som har vært lite påaktet, men som til min giede nå ble nevnt av den fore-
gående taler. Det er spörsmålet om samværsplikt for faren. Jeg nevner her
faren, for det er der problemet særlig ligger, men tilsvarende vil selvfölgelig
også gjelde hvor det er moren som er fratatt foreldremakten.

I de skandinaviske lover er det alltid farens, eventuelt morens, samværsrett
som er trukket frem. Barnets interesse i fortsatt kontakt med den annen av
foreldrene er ikke nevnt, og heller ikke morens mulige interesse av at denne
kontakten opprettholdes. Jeg er selvfölgelig klar over at problemstillingen
langt oftere vil være den at moren helst ser at enhver forbindelse med faren
avbrytes. For barnet er det derimot i alminnelighet av den störste viktighet å
få beholde begge sine foreldre, selv om de ikke kan tåle hverandre og derfor
ikke kan leve sammen. I sitt trykte foredrag har rektor Snævarr nevnt flere
viktige momenter i denne forbindelse, bl. a. betydningen av farsforbildet,
særlig når det gjelder gutter. Man skal heller ikke undervurdere det prestisje-
messige hensyn i forholdet til jevnaldrene; at jeg har da en far jeg også. Viktig
er det også at kontakt med faren betyr kontakt med farens familie. Verdien
av gode besteforeldre kan knapt overvurderes.

Man skal heller ikke se bort fra, og det ble jo også uttrykkelig nevnt av den
foregående taler, at moren kan ha en betydelig interesse av at kontakten med
faren opprettholdes. Hun kan föle det som en stötte at faren også holder for-
bindelsen med sitt barn. Den mor som daglig har ansvaret for barnet, vil
dessuten også ha behov for en »friettermiddag«, og kanskje særlig for at faren
tar seg av barnet noen tid i sommerferien. Den enslige mor vil jo regelmessig
være yrkeskvinne og vil da bare en kortere periode kunne reise på landet
med barnet. Både for mor og barn vil det da bety meget at også faren tar
barnet med seg i sin ferie.
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Mot å pålegge faren en samværsplikt kan det utvilsomt föres en rekke
vektige argumenter. Först og fremst kan det sies at den far som ikke vil ha
bryet med å ha barnet hos seg, han vil heller ikke kunne gi barnet noe særlig.
Direkte vanrökt kan vel også tenkes. Enda verre vil det være om barnet
kanskje kan få en fornemmelse av at begge foreldre gjerne vil være kvitt det.
At dette kan före til alvorlige og farlige fölelsesmessige komplikasjoner synes
klart. Allikevel vil jeg ikke se bort fra at dersom man i lovgivningen ikke bare
hadde statuert en rett for faren til samvær, men også hadde gitt uttrykk for
den forutsetning at samvær regelmessig burde finne sted av hensyn til barnet,
så kunne dette generelt sett hatt betydning for enkelte fedres oppfatning av
deres moralske plikt på dette område. Selv om faren i forbindelse med skils-
missen kan ha presset hårdt på for å få samværsrett, hender det at etter hvert
som tiden går, avtar interessen. Så kommer da den dag at barnet mener at det
skal til far, eller at det skal på fjeilet med far slik som i fjor sommer, og så
vil plutselig ikke far. Det passer ham ikke, han har fått andre mer aktuelle
interesser. For barnet kan dette foles overordentlig bittert. Ingen lovbestem-
melse kan selvfölgelig hindre en slik utvikling, men kanskje kunne en lov som
understreket barnets rett til kontakt med faren likevel bety noe. Kanskje kunne
også en slik bestemmelse få sin betydning når det skal forhandles om samvær
med barnet. Hvis loven ikke bare trakk frem fars rett, men også hans plikt til
samvær, kunne det tenkes å gå lettere å få enkelte mödre med på en ordning.
Det kunne da pekes på at lovgiveren har sett det så viktig at barnet beholder
sin kontakt med begge foreldre at faren ikke bare har en slik rett, men også
plikt.

Jeg vil til slutt nevne at jeg kjenner til en del tilfelle hvor denne problem-
stilling har vært aktuell. Når problemet ikke har vært reist til debatt tidligere,
har det vel sammenheng med at disse tilfelle ikke kan trekkes for retten og
praktiserende jurister kommer derfor ikke bort i dem. Antagelig er dette
problemer som heller blir luftet over en kaffekop eller et strikketöy. Hvorvidt
det er grunn til å lage noen lovbestemmelse om samværsrett for barnet kan
selvfölgelig diskuteres. Det vil kanskje bli hevdet at situasjonen er upraktisk,
eller at fedre som ikke er interessert i å være sammen med sitt barn antagelig
har en slik moralsk habitus at det kan være like godt for barnet at ingen
kontakt finner sted. Jeg tror imidlertid at dette er å avfeie det hele noe for
lettvint og overfladisk. Å gjennomföre en slik samværsplikt ved tvang, bör
neppe komme på tale. Overveies og droftes bör det derimot om loven bör slå
fast at barnet skal ha rett til samvær med begge foreldre, selv om de lever
åtskilt. Når problemet ligger der, kan det ikke være riktig å overse det eller
helt fortie det.

Borgmästaren Folke Höijer, Sverige.
Mellan de talare, som yttrat sig i debatten, tycks inte någon meningsskiljak-
tighet råda om att det i normala fall är av utomordentligt stort intresse, att
den, som inte har vårdnaden om barnet, d.v.s. i regel fadern, upprätthåller
kontakt med barnet. Den fråga, om vilken delade meningar kan råda, syns
närmast vare, vilken omfattning umgängesrätten bör ha. I inledningsföredraget
har framhållits, att förhållandena växlar oerhört, beroende på föräldrarnas
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personliga egenskaper, den spänning, som råder mellan föräldrarna, barnets
ålder och en mängd andra faktorer. Att avgöra vilken utsträckning umgängs-
rätten bör ha i det enskilda fallet är en mycket svår fråga. I Sverige har man,
som advokat Lauritzen redogjort för, i praxis kommit därhän, att man har
en mer eller mindre schablonmässigt fastställd katalog, som man följer, om
inte särskilda skäl talar emot det. Det är klart, att en sådan katalog har ett
mycket stort värde både för advokaterna och för domstolarna. Man har en
norm att rätta sig efter och det är givetvis av betydelse, när det gäller ett så
vanskligt ämne. Jag skulle emellertid varna emot att alltför schablonmässigt
tillämpa en sådan katalog. Frågan om umgängesrätten är särskilt för barnet
av så stor vikt, att man får akta sig att lösa den efter schablonmässiga normer.
Man måste i varje särskilt fall fråga sig, vilken umgängsrätt som just i detta
speciella fallet är den bästa - framför allt med hänsyn till barnet. Man måste
då framför allt ta hänsyn till det förhållande, som råder mellan föräldrarna
och om man kan förvänta sig en lojal inställning till umgängesrätten från
båda parters sida. Man måste ävan ta hänsyn till att föräldrarna måhända
lever under helt skilda sociala och ekonomiska miljöer. Från barnpsykologiskt
håll har framhållits, att umgängesrätten icke får ges så stor utsträckning, att
den kan äventyra kontinuiteten i barnets fostran. Umgängesrätten får alltså
inte ha sådan omfattning, att barnet rycks från den ena miljön till den andra
och kontinuerligt blir utsatt för olikartade påverkningar. Uppstår det verkliga
kontroverser angående umgängesrätten, anser jag det tillrådligt att inhämta
utlåtande från barnpsykologisk expertis. Vi har gjort det i en del fall med
synnerligen gott resultat.

Jag skulle också vilja gå något in på en annan fråga, som inte har berörts
så mycket i debatten, nämligen vilken myndighet som bör träffa avgörande
rörande umgängesrätten. I det tryckta föredraget av referenten har antytts,
att detta är en praktisk fråga och att det inte har så stor betydelse antingen
det är domstolen som bestämmer eller barnavårdsmyndigheten. Det råder
ju också i viss mån skilda regler i detta avseende i Norden. I Sverige är det
domstolarna, som bestämmer, medan det i Danmark och Norge, om jag
fattat det rätt, är barnavårdsmyndigheterna, som har avgörandet. Att ta
ståndpunkt till denna fråga är kanske inte alldeles så lätt. Det tycks råda
ganska allmän enighet om att umgängesrätten bör fastställas att gälla tills
vidare, att man skall kunna ändra bestämmelserna om umgängesrätt, även
om inte ändrade förhållanden inträtt, och att åtminstone i en del fall fordras
ganska detaljerade föreskrifter, hur umgängesrätten skall utövas för att inte
kontroverser skall uppstå. Vidare har det sagts, att det är värdefullt, att den,
som har att träffa avgörandet, har tillfälle till informella samtal mellan
föräldrarna innan avgörande träffas. Allt detta talar för att det bör vara
barnavårdsmyndigheterna, som träffar avgörandet - åtminstone i detalj-
frågor. Gentemot detta kan anföras, att när det gäller verkligt kontroversiella
fall barnavårdsmyndigheterna med hänsyn till den utredning som behöva
förebringas inte är det lämpligaste organet att träffa ett sådant avgörande.
Barnavårdsmyndigheten har ju i allmänhet en ganska liten lokal rayong,
inom vilken den verkar. Det kan därför inte alltid förväntas att barnavårds-
myndigheten har tillräcklig sakkunskap. Det kan väl inte heller gärna tänkas,
att barnavårdsmyndigheterna skulle få stadga viten eller att avgörande av
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barnavårdsmyndigheter skulle få genomföras handräckningsvis, om man nu
över huvud bör tänka sig en sådan möjlighet. Detta gör, att jag närmast
för min del hyser den uppfattningen, att det bör ankomma på domstolen
att träffa avgörandet. Jag undrar emellertid, om man inte skulle kunna tänka
sig en kompromiss mellan dessa skilda synpunkter på det sättet, att innan
tvisten kom till domstol, medling skulle ha ägt rum. Härigenom skulle man
vinna, att de flesta tvisterna sannolikt aldrig behövde gå till rättslig prövning.

Højesteretsdommer, dr. jur. Jørgen Trolle, Danmark.
Hr. formand, mine damer og herrer. Jeg skal fatte mig i korthed og kun be-
skæftige mig med to sporgsmål, som er af vigtighed. Det förste vedrorer sam-
kvemsrettens eksistens og gennemførelse. Med hensyn til spørgsmålet om
samkvemsret bør være eller ikke, kan jeg ganske henvise til den menneskelige
og dybtgående indledning, som er skrevet af professor Snævarr. Hvad angår
spørgsmålet om samkvemsrettens gennemførelse, er jeg stort set tilbøjelig til
at være enig i det, som professor Snævarr har sagt, og jeg tror, at man kan sige
så meget, at det er sandsynligt, at der i den lovgivning, som forberedes, kom-
mer en ordning, hvor man forsøger samkvemsretten gennemført trinvis, først,
hvis den nægtes, ved beskikkelse af en værge, der i mange henseender vil være
egnet til at få tingene til at glide, i anden omgang ved tvangsbøder, som jeg
mener meget vel kan anbefales, selv om samkvemsret kun er bestemt til en
gang om måneden og er blevet forsømt. De må kunne pålægges sådan, at de
løber, indtil opfyldelse finder sted, også uden for den oprindeligt fastsatte
månedsdag. Til sidst mener jeg, at fogedforretning må være nødvendig som
et ultima ratio, fordi man ellers ville kunne risikere, at det ville kunne lykkes
at trodse sig igennem.

Det andet punkt, jeg vil berøre, er af ikke helt ringe betydning, når vi hørte,
hvor mange børn der er uden for ægteskab. Det blev antydet noget forsigtigt
af indlederen, og det fandt støtte hos professor Malmström, at det kunne være
ønskeligt med hensyn til samkvemsret at ligestille børn uden for ægteskab og
børn født i ægteskab. Jeg må sige, jeg er ganske uenig i de tanker, der sådan
er fremført og finder, at den modsigelse, som noget spagfærdigt har fundet
sted, ikke er tilstrækkelig. Det, som kan anføres, er jo dette, at børn født uden
for ægteskab og børn i ægteskab hver for sig er lige gode, og at der derfor
skulle gælde de samme regler. Men der anstiller jeg den betragtning, som man
har haft lejlighed til at anstille mangen god gang, at det synes, som om der i
den moderne tid er en tendens til at opfatte lovgivningen som, hvad jeg ville
kalde, et kosmetisk anliggende. Noget, som skal være kønt, og som skal dække
på en måde, som skjuler for den uskyldige læser, hvordan livets brøst i virkelig-
heden er, i stedet for at den skal virke profylaktisk til helbredelse for de lidelser,
der er. Der kan siges meget godt og principielt om dette med ligestillingen,
men jeg vil gerne anføre nogle ganske enkle menneskelige betragtninger om
denne tanke. Det er jo sådan, at i alle kulturnationer anerkender vi efter-
hånden, at mænd og kvinder er ligestillede; men der er vigtige steder, hvor
denne ligestilling ikke finder anerkendelse; først og fremmest anerkender
naturen den ikke. Kvinder har den byrde, at de ikke blot skal gå med og føde
børnene, men sørge for dem, når de er små. Det hæmmer dem i deres udøvelse
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af erhverv, og det moderne økonomiske samfund, som driver kvinderne ud i
erhvervet, spænder dem meget hårdere for end mændene. De kvinder, som
har fået børn uden for ægteskab, er gennemgående ikke lykkeligt stillede, og
det er antageligt dette, der gør, at det menneskeligt praktiske er, at den kvinde,
som har fået børn uden for ægteskab, gennemgående ønsker at gifte sig med
barnets fader. Når det ikke bliver til noget, er det som regel faderens skyld.
Det har måske også psykologisk sammenhæng med, at kærligheden hos en
moder til hendes barns fader gennemgående er større end kærligheden fra
barnets fader er til dets moder. I det ganske overvejende antal af tilfælde, da
vil det, at forældrene ikke er blevet gift, skyldes, at det er faderen, der ikke har
ønsket det. Og nu spørger man sig, om der er nogensomhelst retfærdighed i,
at den mand, som ikke har villet gifte sig med sit barns moder, og som ikke
har villet legitimere sit barn, skal kunne opretholde forbindelsen med denne
moder gennem 18 år, fordi han rejser krav om at ville se barnet. Og man
spørger sig, hvordan det vil gå i praksis. Der kan vist ikke være megen tvivl
om, at hvis vi får en regel i lovgivningen - som vil se kosmetisk smuk ud - så vil
den gennemgående blive benyttet til at genere disse mødre ved på en eller anden
måde at sætte spørgsmålet i forbindelse med bidragspligten. Når bidrag for-
langes forhøjet, når bidrag forlanges inddrevet o. s.v., kan vi vente dette krav
rejst. Og disse mødre, som ikke har kunnet opnå ægteskab med barnets fader,
må altså finde sig i, at han bestandig bryder ind i deres liv, også efter at de er
kommet i et rigtigt ægteskab med en ordentlig mand, så at de skal udlevere
barnet til ham.

Så er det nævnt, at der er de tilfælde, hvor forældrene har levet sammen;
jeg har ikke megen respekt for disse tilfælde, for dels tror jeg, de er fåtallige,
og dels må man spørge sig, hvordan det forholder sig, hvor forældrene virkeligt
har levet sammen, hvad grunden er til, at de ikke er blevet gift. Også her vil
det oftest være manden, der ikke har villet. Der bliver måske nogle ganske
enkelte tilfælde tilbage, men de må efter mit skøn overlades til moderens be-
stemmelse. Som en kontraprøve på, om dette ikke er rigtigt, kan man spørge
sig, om man kunne tænke sig den situation, at man tvangsvis over for enpro-
testerende moder ved bøde eller fogedforretning ville gennemføre samkvemsret
for faderen uden for ægteskab. Jeg tror, at svaret er nej, og at porten til sam-
kvemsret for faderen må ga igennem hans villighed til at ægte moderen Det
er en sund og rimelig regel, som giver en passende ligevægt mellem begge køn.

Overpræsident Carl greve Moltke, Danmark.
En ganske kort bemærkning i anledning af højesteretsdommer Trolles udtalel-
ser, om at det næsten altid er faderen, der ikke har ønsket sig at gifte sig med
moderen. Jeg skal ikke på nogen måde opponere mod højesteretsdommer
Trolles udtalelser i øvrigt om samkvemsret med børn uden for ægteskab, jeg
mener også, at sådan ret kan begrænses til de få tilfælde, hvor der har været
et ægteskabslignende forhold, og selv dér er jeg sammen med højesterets-
dommeren tvivlende. Det er imidlertid bemærkningen om, at det næsten
altid er fædrene, der ikke har ønsket at gifte sig med moderen, der kalder
mig herop, fordi jeg har gennemset mange af de sager, som overpræsidiet får
angående faderskab, for at se, hvordan forholdet nu er mellem parterne
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specielt de yngre, og det viser sig, at det er et betydeligt antal tilfælde, om end
langt fra flertallet, hvor forholdet simpelthen er gledet ud, uden at nogen af
parterne kan siges at være den, der har afbrudt forholdet, eller hvor det er
moderen, der har hævet forbindelsen. I ikke helt få tilfælde erklærer moderen
blankt, at selv om faderen ville gifte sig med hende, så ville hun ikke. Der er
nok mange tilfælde, hvor det er faderen, der svigter moderen, men det er
forbavsende at se, i hvor mange tilfælde dette ikke er tilfældet. Man kan
sporge, og jeg har selv spurgt mange, der har beskæftiget sig med disse spørgs-
mål: »Hvad i alverden er det, der får nogle kvinder til uge ind og uge ud,
måned efter måned, og sommetider år efter år, at stå i forhold til en mand
uden at ægteskab har været på tale, og uden at tage nogen som helst fore-
byggende foranstaltninger, og vel vidende, at hvis hun bliver gravid, så er
det en alvorlig, økonomisk og social ulempe for hende ?« Hun gør det alligevel,
og når hun så bliver gravid, så erklærer hun, at hun ikke vil gifte sig med
faderen. Det er slet ikke noget usædvanligt forekommende. Der er vist nok
ingen anden forklaring, end at disse kvinder har et bevidst eller ubevidst
ønske om at få et barn, medens faderen i og for sig ikke interesserer dem så
forfærdeligt meget. Det kan måske lyde overraskende, men noget må der
være om det.

Professor, dr.jur. 0. A. Borum, Danmark.
Hr. ordfører, mine damer og herrer. Det er kun nogle ganske korte bemærk-
ninger, jeg ønsker at fremsætte. Når jeg overhovedet tager ordet, er det fordi
jeg tidligere som professor i familieret har beskæftiget mig indgående med
samkvemsretten. Jeg er i alt væsentligt enig i de synspunkter, som professor
Snævarr har anført i sin fortrinlige, både udførlige og indgående redegørelse.

Angående spørgsmålet om hvorvidt faderen til et barn uden for ægteskab
skal have en lovsikret adgang til samkvem med barnet, vil jeg lade det stå
ved det, som højesteretsdommer Trolle sagde for lidt siden. Jeg er ikke uenig i,
at man her af »kosmetiske« grunde er ved at drive lighedskravet udover
rimelighedens grænser, uden tilstrækkelig hensyntagen til den skade der der-
ved kan forvoldes barnet og moderen. Man glemmer, at fader, moder og barn
født uden for ægteskab i det alt overvejende antal tilfælde aldrig har haft et
fælles hjem.

Der er i øvrigt kun to punkter, som jeg vil gøre nogle bemærkninger om.
Det første er tvangsmidlerne. Jeg har hele mit liv, så længe jeg har beskæftiget
mig med spørgsmålet om med hvilke retsmidler samkvemsretten kunne hævdes,
været imod anvendelse på dette område af fogedforretning. Jeg anser det for
et ulykkeligt og uanvendeligt retsmiddel at lade to stærke politibetjente rive
barnet fra moderen, for at overlade det til faderen, der ønsker at udøve sin
samkvemsret. Skal der overhovedet være nogen direkte retlig sanktion, må
man gå domstolevejen med pålæg af tvangsbøder. I meget grove tilfælde af
ubegrundet samkvemsvægring vil moderen i øvrigt udsætte sig for, at en
overflytning af forældremyndigheden tages under overvejelse.

Det andet punkt, som jeg vil nævne, er, at jeg kan give tilslutning til den af
byråsjef, fru Elisabeth Selmer fremførte tanke, at en samkvemsret for faderen
bør medføre en tilsvarende samkvemspligt. Dette vil navnlig have betydning
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ved en fikseret ret for faderen til at have barnet hos sig i en del af skoleferierne.
I sådanne tilfælde vil det kunne medføre stor skuffelse for barnet og gene for
moderen, hvis faderen — som det ikke helt sjældent sker - svigter den ordning,
som han selv har kæmpet for at gennemføre. En regel, der fastslår en til sam-
kvemsretten svarende pligt, vil nok i nogen grad blive lex imperfecta. Men
man kan dog, som fru Selmer sagde, tænke sig at faderen blev dømt til at
erstatte moderen de merudgifter, som barnets ferieophold har medført for
hende, når faderen ikke vil eller kan have det hos sig i overensstemmelse med
den trufne ordning. En tilsidesættelse af samkvemspligten bør også i grovere
tilfælde kunne medføre ophævelse af samkvemsretten.

Advokaten Margit Althin, Sverige.
Det har inte blivit alldeles klart detta med tvångsgenomförandet av um-

gängesrätten, vad gäller förhållandena i Sverige. I praktiken genomföres inte
umgängesrätt med tvång när ett barn blivit ungefär tolv år. Det är barnen
själva som i praktiken bestämmer, om det skall bli någon umgängesrätt eller
inte, när de har kommit till den åldern. När det gäller mindre barn är en
läkare närvarande, så det ligger faktisk i läkarens händer detta.

Sedan är det ett par svårigheter, som vi har i praktiken, som inte har kommit
fram. För det första har det talats mycket om barnavårdsmannainstitutionen
och dess betydelse, men man har inte tänkt på att en barnavårdsman i regel
förordnas på yrkande av den som har vårdnaden — endast i undantagsfall kan
förordnande ske på begäran av den andra parten. När det gäller besvärliga
fall blir det kanske inte så mycket hjälp för den underhållsberättigade. Det är
i de flesta fall modern, som har vårdnaden. Om fadern vill begära umgänges-
rätt och skall gå till barnavårdsmannen, så tycker han att det är som att gå
till motparten. Det händer väl också, med all respekt för barnavårdsmännen
att de ibland identifierar sig med modern men de är tillsatta för att ta till
vara barnets rätt. De utövar en mycket betydelsefull gärning här, men de
räcker inte till, de har inte tid, de har alldeles för mycket uppdrag. Vi skulle
också behöva mycket mera sakkunskap framför allt en psykologisk sakkunskap
på det här området.

Ett problem är alldeles borttappat. Det är nämligen den tredje mannen
eller den tredje kvinnan. Det är ofta så, att modern eller fadern är omgift.
Det vållar mycket stora problem i praktiken, allt beror på hur vederbörande
är, och alla är inte fullkomliga. Om jag skall sammanfatta min personliga
erfarenhet av dessa frågor skulle jag vilja säga, att i de flesta fall går det
mycket bra. Men så finns ett fåtal svåra fall och de är de besvärligaste man
har, dessa frågor, som gäller umgängesrätten. Inte i något annat fall ser man
så mycket av människonas sämre sidor - men det gäller alltså bara ett fåtal
fall. Man är ju både tacksam och glad att säga, att för det mesta går det
mycket bra. Dessa svåra fall är förknippade med psykologiska egenheter hos
föräldrarna, vare sig de är djupgående eller mindre djupgående, ibland är
det nästan sinnessjuka drag som skapar dessa svårigheter. Det behövs mycket
mera psykologisk kunskap på det här området och tillgång till psykologer.
Det är en skriande brist på psykologer och psykiater i Sverige. De som finns
kan inte hinna ta hand om allt, som skulle behöva redas ut och läggas till rätta.
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Professor, jur. dr. Åke Malmström, Sverige.
Bara ett ord till i den fråga, som kom upp nu genom höjesteretsdommer
Trolle, angående barn utom äktenskap.

Fastän full arvsrätt för barn utom äktenskap efter fadern ännu icke har
genomförts i Sverige, så har vi full umgängesrätt för den av föräldrarna, som
inte har vårdnaden, och detta är ju i praktiken nästan alltid fadern. Det skulle
vara helt orealistiskt att tänka sig, att vi skulle ta steget att införa full arvsrätt
efter fadern och samtidigt skära bort den redan existerande umgängesrätten.
Jag vågar tro, att denna umgängesrätt ytterst sällan missbrukas. Att den inte
tas i bruk i samma omfattning, som när det gäller barn inom äktenskap, det
medger jag. Men jag betraktar den ändå inte bara som en del av den där
»kosmetiska utrustningen«, som man sätter dit på papperet. Låt oss också
tänka på hur det ter sig ur faderns synpunkt. Om han vet, att barnet kommer
att i framtiden ärva honom och t. o. m. ha laglottsrätt — pliktdelsret — skulle
han då inte ha någon laglig rätt att träffa barnet ? Jag tycker nog, att det vore
en smula stötande.

Ekspedisjonssjef Erling Sandene, Norge.
Tiden er langt fremskreden, og jeg skal være kort. Det er bare to punkter,
jeg vil nevne. — Det forste gjelder höyesterettsdommer Trolles innvending mot
en samværsrett med barn utenfor ekteskap. Der er forholdet at vi i Norge
faktisk har en adgang for far til barn utenfor ekteskap til å oppnå en sam-
værsrett, nemlig siden 1957, da loven av 1956 tratte i kraft. Og vi i Norge
har ikke erfaring for at slike fedre har brukt denne adgang som et middel
til å trykke sine bidragsplikt. Men dette kan jo henge sammen med et annet
forhold; i Norge har man den smidige ordning at det er det samme organ
(barnevernsnemnda) som avgjör såvel spörsmålet om det skal være en sam-
værsrett, som spörsmålet om samværsrettens innhold. Det nytter således ikke
for faren å starte opp saken med å påstå at han har en samværsrett. Dette er
et spörsmål som særskilt vil bli provet, og sammenhengende dermed innhol-
det av retten. I Norge har man altså ingen erfaring for at bestemmelsen er
misbrukt, men jeg tror på den annen side at vi heller ikke har noen erfaring
for at denne regel har fört til gode resultater. Den er i det hele nokså uprak-
tisk, men man kan ikke se bort fra det som ble nevnt, at det er en del kvin-
ner som gjerne vil ha barn; det er for såvidt sekundært hvem som er faren.
Men når en mann först er blitt far, behöver det ikke være sekundært for ham,
når han unntaksvis er blitt far på slike premisser, å få rett til å omgås barnet. —
Det annet punkt som jeg vil nevne, er det som ble tätt opp av byråsjef Elisa-
beth Selmer, nemlig at den far som har fått rett til samvær, også bör ha en
korresponderende plikt. Jeg er enig i at man da får vanskeligheter ved ikke
å ha noen sanksjon hvis faren ikke oppfyller plikten. Förer dette til ökte ut-
gifter for moren, kan man imidlertid reagere ökonomisk, ved heving av bidra-
get. I Norge kan man i et stort antall saker nokså lettvint ordne dette, nemlig
i de tilfelle hvor det er administrativ behandling av bidragssaken. Takk.
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Borgmester Edel Saunte, Danmark.
Der blev sagt, at man ikke troede, at der ville blive misbrug, hvis faderen til
barnet født uden for ægteskab fik ret til samvær med barnet. Det tror jeg.
Jeg begrunder det bestemt med den situation, som mange af os i Danmark har
oplevet. Moderen, der er fraskilt og har forældremyndigheden over barnet,
gifter sig igen. Så kommer faderen til barnet og siger: »Jeg vil frafalde min
besøgsret, så din nye mand kan blive fri for at se mig, men kun hvis han også
betaler for barnet, og jeg bliver fri for at betale«. Den situation tror jeg alle,
der har beskæftiget sig med ægteskabssager, har mødt gang på gang. Hvorfor
skulle fædre til børn født uden for ægteskab være af en bedre karat end de
fædre, der har giftet sig med moderen? Det har jeg meget svært ved at forstå.
Derfor føler jeg mig ganske overbevist om, at det er et skråplan, vi kommer
ind på, hvis vi giver disse fædre ret til besøg. Jeg vil gerne også sige, at jeg er
meget interesseret i pligten til samvær for den, der ikke har forældremyndig-
hed, men jeg kan se, at den er vanskelig at praktisere. De, der for mig har
været de mest ulykkelige af den slags sager, har ikke så meget været sager,
hvor faderen har ladet være med at besøge børnene eller barnet, men det,
der har været vanskeligt og ulykkeligt, det har været de sager, hvor faderen
har en favorit blandt børnene og vælger kun at have besøg af dette barn,
men ikke af det andet eller de andre børn. Det har bragt store psykiske van-
skeligheder frem hos børnene. Der har Københavns overpræsidium heldigvis
vist den forståelse, at det har sagt: enten alle eller ingen. Men det gælder kun
Københavns overpræsidium. Amterne ude omkring i Danmark har ikke vist
den samme forståelse, og det har medført dybe, psykiske konflikter for de børn,
som faderen ikke har ønsket besøg af.

Referenten, universitetsrektor, professor Armann Snævarr, Island.
Jeg vil gerne få lov at takke for de anerkendende ord, man her i denne om-
fattende diskussion har udtalt om min indledning. Specielt vil jeg takke pro-
fessor Malmström for hans tilslutning til mine tanker om forskningen af de
problemer, man beskæftiger sig med i familier etten.

Denne diskussion har været i høj grad værdifuld. Man har fået problemerne
alsidigt belyst, og det har bl. a. været meget interessant at høre om de prak-
tiske erfaringer, man har gjort i de enkelte lande. Det er anledning til at pege
på, at så vidt jeg kan huske, har det næppe før været så mange kvindelige
deltagere i diskussionen om et emne her på de nordiske juristmøder, og vi er
taknemmelige for de interessante bidrag fra vore kvindelige kollegers side.

Hvis vi surnmerer lidt op den diskussion, der her har fundet sted, så kende-
tegnes den langt mere af enighed end uenighed - muligvis har vi endog været
for enige.

Hvad først angår samkvemsrettens principielle anerkendelse, så har der
ikke hævet sig røster for at ophæve denne eller væsentligt at indskrænke denne.
Man har fundet lovenes formuleringer, hvad rettens omfang og elasticitet
angår, tilfredsstillende - i alfald stort set.

Som ventet var der ikke enighed om faderens samkvemsret over for sit
barn uden for ægteskab, men jeg har dog opfattet diskussionen derhen, at de
fleste gik ind for at denne burde anerkendes. Over for højesteretsdommer,



78 Ärmann Snævarr

dr. jur. Jørgen Trolles vægtige indvendinger så synes jeg, at det er grund til
at pege på, at forholdene i de nordiske lande er ret forskellige på dette punkt.
For det første er det forskelligt, hvor stor brøkdel af de fødte børn er uægte,
der har man et spring fra ca. 4% (Norge) til ca. 25% (Island). For det andet
er der grund til at antage, at almenhedens indstilling til børn uden for ægteskab
ikke er den samme overalt i de nordiske lande, og som kendt har lovgivningen
om disse børn udviklet sig på forskellig måde - ikke mindst når det gælder
spørgsmålet om at give barnet fuld familiestatus, etablere ligestilling med børn
født i ægteskab. I lande, hvor man ved lovgivningen har etableret et familie-
forhold mellem barnet og dets fader, skal det meget stærke grunde for at
give en regel, som principielt udelukker faderen fra samkvem med barnet.
Jeg er enig med de synspunkter, som her blev fremsat under debatten af
professor Borum og professor Malmström. De praktiske erfaringer man har
gjort i Finland, Norge og Sverige, således som jeg har opfattet disse, vil ikke
berettige den anskuelse, at der er grund til at nære nogle større betænkelig-
heder ved en sådan ordning. Psykologisk set er det uden tvivl af stor betyd-
ning at etablere kontakt mellem barnet og faderen og i alfald ikke at udelukke
den - noget andet er, at parterne sikkert ofte ikke vil benytte sig af en eventuel
lovbestemt adgang til samkvem, og i øvrigt vil en adoption ofte finde sted,
hvorved man afbryder kontakten fuldstændigt. I mit hjemland, hvor sam-
kvemmet mellem barnet og faderen ofte finder sted og har fæstnet sig som en
social realitet uden at have givet anledning til større friktioner, forekommer
det mig, at vi i vor fremtidige lovgivning bør gå ind for at kodificere samkvems-
retten for faderen til et barn uden for ægteskab.

Der har været delte meninger om samkvemsretten bør lægges fast i begyn-
delsen for så vidt faste besøgsdage og tider samt besøgssteder angår, og nogle af
deltagerne i diskussionen har udtalt sig for en mere fleksibel ordning. Det har
været af stor værdi at høre opfatningerne herom fra folk, som sidder inde med
praktisk erfaring, men til trods for dette, så forekommer det mig, at rent
generelt bedømt må det være en fordel at have en relativt fast bestemt ordning
at operere med lige fra starten af — en ubestemt ordning er i sig selv friktions-
stof, som bør undgås. Noget andet er, at denne ordning bør være elastisk og
fleksibel i den forstand, at den kan revideres i overensstemmelse med de
erfaringer, man har gjort i hvert enkelt tilfælde, hvilket også lovene på dette
område tilsikrer.

Det er uundgåeligt, når man kommer ind på børneværnsudvalgene og deres
opgaver, at meningerne vil blive delte. Nogle af dem, som har deltaget i
debatten har været skeptiske over for udvalgenes medvirken i forbindelse med
samkvemsretten. På den anden side er der nogle - omend ikke i denne debat -
der mener, at man bør henlægge skønnet over om samkvem skal finde sted til
børneværnsudvalg i stedet for domstole eller de højere administrative organer.
Det kan ikke nægtes, at udvalgene ofte er svagt organiserede, ikke altid fuldt
upartiske og har ikke fagligt uddannet personale i tilstrækkelig grad. Det
forekommer mig alligevel, at en medvirken fra udvalgenes side er af væsentlig
værdi. I udvalgene sidder som regel folk med en ikke ringe livserfaring, som
interesserer sig for børn og deres velfærd og sidder inde med lokal kendskab.
At henlægge skønnet fuldstændigt til børneværnsudvalgene kommer derimod
efter min opfatning ikke i betragtning.
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Som nævnt i min indledning så opfatter jeg samkvemsretten mere som
social funktion end en subjektiv ret. Det er derfor en nærliggende tanke at
spørge — som man også har været inde på i diskussionen - om den samkvems-
berettigede ikke både har en ret til samkvem og også pligt til at besørge sam-
kvemmet. Det praktiske behov tilsigter, at der også skulle foreligge en pligt i
dette tilfælde, men det forekommer mig, at en nærmere analyse af argumenter
for og imod samt i tilfælde af sanktioner, som kunne komme i betragtning,
må foretages. Idet jeg ikke havde lejlighed til at gennemtænke disse problemer,
fandt jeg det ikke muligt at komme ind på dem i min indledning, men denne
side af sagen er interessant, og vil sikkert blive fremmet i den kommende diskus-
sion samt i det lovgivningsarbejde, man nu står overfor.

Diskussionen har som ventet i høj grad strejfet tvangsmidlerne. Det var af
stor værdi at høre professor Borum endnu en gang udvikle sine anskuelser
herom. Så vidt jeg kan se, er han ophavsmanden til oppositionen mod umid-
delbar fogedforretning som tvangsmiddel i denne henseende, og hans ud-
redninger om emnet har haft stor indflydelse. Jeg har allerede behandlet
denne side af sagen udførligt, og der vil kun være grund for mig at pege på, at
de fleste af deltagerne i debatten som udtalte sig herom syntes stort set at dele
min opfatning. Jeg vil igen lægge vægt på de meget interessante erfaringer,
man har gjort i Norge på dette punkt, og det forekommer mig, at disse viser,
at man kan klare sig uden fogedforretninger. Det vil også være af stor betyd-
ning at følge med i udviklingen med tilsynsværgerne efter den norske lov, og
som jeg gav udtryk for, så er jeg af den opfattelse, at disse kan løse en stor
opgave i forbindelse med samkvemsretten. De lege ferenda bør fogedforret-
ning - hvis man først går ind for at bevare adgangen hertil - ikke anvendes
før man har forsøgt de andre udveje, d.v.s. tilsynsværge og tvangsbøder, den
ene eller dem begge efter omstændighederne.

Skønt diskussionen i høj grad har kredset omkring problemerne angående
fuldbyrdelse af samkvemsretten, så er vi alle klare over, at disse problemer bør
først og fremmest søges løst uden tvangsmidler. Man bør intensivere oplys-
ningsarbejdet på dette område, bl. a. gennem den sociale vejledningsvirksom-
hed. Det er rettens opgave i denne vanskelige konfliktsituation at beskytte den
svage, vejlede den som trænger til gode råd og støtte den som loyalt vil gøre,
hvad han må anerkende som børnenes bedste til trods for personlig antipati
og bitre skuffelser — men også at tilsikre at rettens bud bliver respekteret. På
dette område manifesterer sig som på få andre nordisk lovs kongstanke -
at det, som bedst tjener børnenes tarv, må være afgørende.

Da ikke andre begærede ordet, sluttede ordstyreren mødet.


