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I. Hovedgrupper af tilfælde, hvor det vil
blive aktuelt med samkvemsret
I dette indlæg er hovedvægten lagt på samkvemsproblemerne. Forældre-
myndighedsspørgsmål er kun berørt i det omfang, de har tilknytning til
samkvemsretten. I det mundtlige indlæg vil der i noget videre grad blive
taget stilling til forældremyndighedsproblemerne.
Spørgsmålet om samkvemsret (norsk samværsrett, samværerett, svensk
umgängesrätt, islandsk umgengnisréttur, tysk Verkehrsrecht, engelsk right
of access) opstår først og fremmest i følgende tilfælde:

1. Ved separation og skilsmisse (hemskillnad, äktenskapsskillnad) skal
der, hvis der er børn under 18 (21) år (i Island under 16 år) træffes
bestemmelser om, hvem af forældrene forældremyndigheden skal til-
komme, og dette gælder også når et ægteskab omstødes. Ifølge samtlige
nordiske landes ægteskabslove skal forældremyndigheden tillægges den
ene af forældrene og ikke deles mellem begge forældrene. Spørgsmålet
om samkvemsrett vil da blive aktuelt for den af forældrene, som ikke
har forældremyndigheden. Spørgsmålet kan også opstå før der er truffet
bestemmelse om, hvem af forældrene forældremyndigheden skal til-
komme (pendente lite).

2. Ifølge samtlige nordiske landes lovgivning har moderen alene
forældremyndigheden over sit barn født udenfor ægteskab, og faderen
har ikke andel i »vårdnaden«. Der vil være anledning til at diskutere
om faderen bør gives samkvemsret med sit barn, når faderskabet er
fastslået ifølge lovgivningen herom. I finsk, norsk og svensk lovgivning
har man en udtrykkelig lovbestemmelse som tilsikrer faderen samkvems-
ret med barnet. Uden her at berøre de argumenter der kan anføres for og
imod, vil jeg tilslutte mig den opfattelse at samkvemsret også bør til-
komme faderen til et barn udenfor ægteskab.

3. I tilfælde af at den af forældrene som har forældremyndigheden
dør, og forældremyndigheden bliver tillagt en anden person end den



efterlevende (f. eks. barnets bedsteforældre), er det uklart om samkvems-
retten direkte har hjemmel i lovbestemmelsen angående samkvemsret,
eller om den ikke snarere må anses at støtte sig på almindelige legisla-
tive betragtninger. Jeg er af den opfattelse at der også i dette tilfælde
bør findes mulighed for at tillægge den efterlevende af forældrene en
samkvemsret. Af dommen i NJA 1960, s. 323 fremgår, at samkvemsret
kan tilkomme en ægtefælle, til trods for at en anden person end den
anden ægtefælle er tillagt »vårdnaden«.

4. Forældremyndigheden kan overføres til andre personer med for-
ældrenes tilslutning, jfr. den danske myndighedslov, § 30, den islandske
myndighedslov, § 23. Bortset fra adoptionstilfældene, jfr. 5 her nedenfor,
kan spørgsmålet om samkvemsret også opstå under disse omstændig-
heder. Overførelsen af forældremyndigheden hviler i dette tilfælde på
en tilslutning, forældrene har givet til denne ordning, og det vil da
formentlig være rimeligt, at lade samkvemsretten falde bort, medmindre
den forbeholdes.

5. Spørgsmålet om samkvemsret vil også komme i betragtning når
et barn bliver adopteret. De lege ferenda bør samkvemsret ialfald ikke
anerkendes, medmindre den forbeholdes ved samtykkeerklæringen til
barnets adoption, og jeg er af den opfattelse at det overhovedet er be-
tænkeligt at anerkende nogen lovbestemt samkvemsret for de naturlige
forældre overfor deres børn, som er blevet adopteret. Samkvemsretten
bortfalder de lege lata også i de tilfælde, hvor barnet bliver adopteret
af sin stedfader eller stedmoder, hvilket medfører at sådanne adoptioner
undertiden nægtes.

6. I de tilfælde, der nu er berørt, har der altid været tale om en ret
for den ene af forældrene til personligt samkvem med sit barn. Man kan
imidlertid også spørge om der ikke bør anerkendes en ret til samkvem
med barnet til fordel for andre pårørende, f. eks. bedsteforældre og for
de andre søskende, hvis disse er blevet opdelt mellem de to forældre.
Der vil dog næppe være anledning til som i tysk ret at indrømme disse
parter en lovbestemt samkvemsret. Sagen vil i almindelighed blive af-
gjort uden indblanding udefra.

II. Samkvemsrettens udvikling i de nordiske lande
Under det første samarbejde med udarbejdelsen af de nordiske ægte-
skabslove gik man imod anerkendelsen af en ensidig lovbestemt sam-
kvemsret, idet man henviste til, at en sådan ret indeholdt en fare for
børnene, derved at de blev udsat for modstridende påvirkning fra de
adskilte forældres side (jfr. den danske familieretskommissionsudkast
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af 1913, s. 260). Det svenske lagråd ønskede imidlertid indført en sam-
kvemsret, og i anledning heraf mente den danske kommission efter for-
nyet overvejelse at kunne gå ind for en lovbestemt samkvemsret svarende
til den nuværende § 27 i myndighedsloven af 1922 bl. a. med den be-
grundelse, at en modsat ordning kunne »være stridende mod børnenes
tarv og uretfærdig mod den anden af forældrene«, (jfr. den af familie-
retskommissionens afgivne tillægsbetænkning af 1916, R. T. 1918-19,
till. A, sp. 5351 ff.). Man kom ikke denne gang ind på spørgsmålet om
tvangsgennemførelse af samkvemsretten.

I Sverige blev samkvemsretten (umgängesrätten) lovfæstet i skilsmisse-
tilfælde i 1915 års lag om äktenskaps ingående och upplösning, jfr. senere
§ 12 i lagen om barn i äktenskap, og nu Föräldrabalken 6. kap. 10 §
hvad angår fraskilte forældre og Föräldrabalken 6. kap. 12 § der ved-
rører børn udenfor ægteskab.

I Finland blev samkvemsret lovfæstet allerede i 1922 års lag om barn
utom äktenskap, § 37, men der er uenighed blandt teoretikerne, om
denne bestemmelse skal fortolkes således at den også indeholder en
samkvemsret for den af forældrene som ikke har fået forældremyndig-
heden i tilfælde af skilsmisse. Som det senere vil blive berørt har dom-
stolene givet denne bestemmelse en udvidende fortolkning således at
denne også omfatter samkvemsret i skilsmissetilfælde.

I Norge overvejede man at indføre en lovbestemt samkvemsret da
ægteskabslovene blev lovfæstet, men en sådan bestemmelse blev dog
først indført i 1956 i loven om børn født i ægteskab. Norges Højesteret
har i en dom i 1940 principielt anerkendt, at der foreligger ensidig sam-
kvemsret i skilsmissetilfæde, men domstolen forkastede samkvemsret i
en dom af 1939 med 4 stemmer mod 3. Den norske lovbestemmelse, jfr.
Ill nedenfor, er forsigtigt formuleret, idet det hedder, at den ene af
forældrene har ret til personligt samkvem med barnet, hvis det må
antages at samkvemmet ikke vil have skadelige følger for barnet.

I Island har man ikke nogen lovbestemmelse om samkvemsret, og
i motiverne til ægteskabsloven, børneloven og myndighedsloven kom-
mer man overhovedet ikke ind på den tanke at indføre en sådan ret.
Der foreligger ingen domme på dette område og næppe nogen principiel
afgørelse fra Justitsministeriet. Man har grund til at antage at sam-
kvemsret praktiseres i en vis udstrækning uden at man kan se at denne
har givet anledning til større stridigheder.

Samkvemsretten her i de nordiske lande er vokset frem bl. a. i den
administrative praksis i Danmark og Norge, oprindelig således at myn-
dighederne har stadfæstet en frivillig overenskomst herom mellem



forældrene under en skilsmissesag. Hvad angår kodifikationen af reglerne
om samkvemsretten er der grund til at antage, at nordisk ret har fået
indflydelse fra tysk og schweizisk ret, hvor den ensidige samkvemsret
blev formuleret i BGB og SZB og muligvis også har fået impulser fra
engelsk ret, hvor man fik lovbestemmelser om samkvemsret allerede om-
kring midten af det nittende århundrede. Fra et retskildesynspunkt er
det interessant at iagttage den norske højesteretsdom af 1940, hvorved
man anerkendte samkvemsret ud fra prøvning af almindelige retslige
argumenter og det samme var tilfældet i Holland, hvor landets højeste-
ret afsagde en dom i 1939 hvorved man principielt gik ind for en sam-
kvemsret uden positiv hjemmel. Samkvemsretten har også i England
oprindelig udviklet sig uden lovbestemmelser og det samme gælder en-
kelte delstater i De forenede Stater.

III . Lovbestemmelser angående samkvemsretten i de nordiske
lande samt enkelte andre lande
Som grundlag for en undersøgelse af samkvemsretten vil det være af
betydning at se på, hvordan de enkelte bestemmelser ikke mindst i de
nordiske lande er formuleret. Det gælder herved bl. a. at finde ud af,
hvordan retten til samkvem principielt er udformet — rettens omfang -,
om afgørelsen af spørgsmål som opstår i forbindelse med samkvems-
retten er henlagt til domstolene eller de administrative myndigheder,
hvordan det forholder sig med aftaler indgået mellem forældrene an-
gående samkvemsretten, i hvilken grad en gang trufne afgørelser kan
forandres, og ikke mindst på hvilken måde man gennemtvinger sam-
kvemsretten, hvis den samkvemsberettigede bliver forhindret i at gøre
sin ret gældende.

Danmark

Lov nr. 277 af 30/6 1922, om umyndighed og værgemål, § 27:
»Den af forældrene, hvem forældremyndigheden ikke tilkommer, har

ret til personligt samkvem med barnet, medmindre særlige omstændig-
heder taler derimod. Alle spørgsmål om udøvelsen af sådan ret, såvel
som om dens indskrænkning eller ophævelse, afgøres om fornødent af
overøvrigheden«.

Samme lov, § 32:
»Ved de i §§ 24, 26, 27 og 28 nævnte afgørelser er overøvrigheden

ikke bundet ved mulige aftaler mellem forældrene. Afgørelsen i henhold
til nærværende kapitel kan senere forandres på begæring af en af
forældrene, hvis væsentlig forandrede forhold kræver det. Er den tid-
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ligere trufne afgørelse truffet ved dom, må begæring om dens forandring
fremsættes for retten«.

Ifølge disse bestemmelser har den af forældrene, der ikke har fået
forældremyndigheden, ret til personligt samkvem med barnet, »med-
mindre særlige omstændigheder taler derimod.« Afgørelser i forbindelse
med samkvemsrettens udøvelse er henlagt til overøvrigheden, der ikke
er bundet ved mulige aftaler mellem forældrene. Afgørelserne kan for-
andres, hvis væsentlig forandrede forhold kræver det.

Bestemmelserne angår ikke direkte spørgsmålet om faderen til et barn
født udenfor ægteskab har ret til samkvem med sit barn. Prof. Ernst
Andersen er af den opfattelse at man nu, d.v.s. efter vedtagelsen af
børnelovene af 1937, må anerkende samkvemsret for en fader til et barn
udenfor ægteskab, (Ægteskabsret, I, s. 202), men i administrativ praksis
synes man at være af modsat mening (jfr. Gaarden, Myndighedsloven,
1949, s. 31).

De citerede bestemmelser tager ikke stilling til spørgsmålet på hvil-
ken måde man kan gennemtvinge samkvemsretten1). Ved højesterets-
dom af 21. nov. 1939 (U.f.R. 1940, s. 36, jfr. højesteretsdommer Rumps
kommentar i T.f.R. 1940, s. 451-453) afvistes en sag, der blev anlagt for
at opnå en handlingsdom for samkvemsret. Af præmisserne fremgik
det, at et flertal dommere var af den opfattelse, at Retsplejelovens § 609,
d.v.s. umiddelbar fogedforretning, var anvendelig til gennemførelse af
samkvemsretten. Som det fremgår af Rumps kommentar til dommen,
har Højesteret ikke villet udelukke, at der kunne foreligge særlige om-
stændigheder, der kunne føre til, at man af hensyn til barnets velfærd
ikke burde gennemføre en fogedforretning. Ved en anden højesterets-
dom af 28. juni 1945, jfr. U.f.R. 1945, s. 828, og T.f.R. 1947, s. 221,
udtaler den enstemmige ret direkte, at Rpl. § 609 (umiddelbar foged-
forretning) er anvendelig for at gennemtvinge samkvemsretten, og at
hustruen kunne kræve manden hensat i hæfte, indtil han gav oplys-
ninger om barnets opholdssted (jfr. Rpl., § 520). I præmisserne til dom-
men hedder det, at det for Højesteret ikke er gjort gældende, at særlige
forhold skulle gøre det betænkeligt for tiden at gennemføre samkvems-
retten, og det fremgår heraf at det kan være berettiget for fogeden at
nægte udlevering af barnet, hvis udlevering må befrygtes at være øde-
læggende for barnets velfærd (jfr. også i denne forbindelse Munch-
Petersens Tvangsfuldbyrdelse 1948, s. 292-3, samme forfatter, Juristen,
1950, s. 147 ff., Frost, Fogedforretninger, 2. udg., s. 290-1 og Gomard,
!) Afsnittet om dansk retspraksis er hovedsagelig bygget på oplysninger fra det danske
ægteskabsudvalg.

7Forældremyndighed og samkvemsret



Tvangsfuldbyrdelse 1960, s. 175-78 og 134-5). Dette fremgår også af en
dom afsagt af Vestre Landsret, jfr. U.f.R. 1951, s. 610, hvor det hedder
at fogeden ikke kan nægte at påbegynde fogedforretningen for at gen-
nemtvinge samkvemsret, men under denne kunne der tilvejebringes
oplysninger om, hvorvidt særlige omstændigheder i det foreliggende
tilfælde måtte tale imod at fremme forretningen.

I den danske familieret har man peget på de vanskeligheder der er
forbundet med samkvemsretten, hvis denne skal gennemtvinges med
de sædvanlige tvangsmidler, og særskilt stillet sig skeptisk overfor an-
vendelse af en umiddelbar fogedforretning (jfr. Bentzon i U.f.R. 1930,
B s. 62, Borum, Familieretten, 2. udg., s. 73 og Ernst Andersen, Ægte-
skabsret, I. s. 198-9). Man har udtrykt den formening, at handlingsdom
med bødesanktion var at foretrække som et tvangsmiddel.

Norge
Som tidligere berørt fik man de første lovbestemmelser som direkte angår
samkvemsret i Norge ved lov om barn i ekteskap nr. 9, 21. dec. 1956,
§ 8, hvor det hedder:

»Den av foreldra som ikkje får foreldremakta, kan krevja at det vert
fastsett om han (ho) skal ha rett til å vera saman med barnet og kva
omfang samværeretten skal ha. Ingen kan få slik rett når det er truleg
at samværet kan verta uheppe for barnet. Spørgsmålet vert avgjort i
dom, om ikkje partane er samde om å lata fylkjemannen taka avgjerda.

Ein avtale mellom foreldra om foreldramakta eller om samværerett
er ikkje til hinder for at ein av dei sidan krev avgjerd etter denne para-
grafen«.

Samme lov, § 1 1 :
»Avgjerd om samværeretten kann fullførast med tvangsbot for kvar

dag som går. Reglane i lova om tvangsfullføring i § 236 gjeld då på
tilsvarande måte så langt dei høver.«

I lov nr. 10 af 21. dec. 1956 om barn utanom ekteskap er der givet
mulighed for at give samkvemsret også med børn født uden for ægteskab.

Samkvemsretten er anderledes formuleret i den norske lov end i den
danske. Ifølge den danske har den af forældrene, hvem forældremyn-
digheden ikke tilkommer, ret til personligt samkvem med barnet, med-
mindre særlige omstændigheder taler derimod, men i den norske lov
hedder det, at »ingen kan få slik rett, når det er truleg at samværet kan
verta uheppe for barnet«. Den norske lov henleder i større udstrækning
opmærksomheden på de uheldige følger samkvemsretten kan medføre
og det bliver herved af primær betydning at undersøge skaderisikoen.
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Om der i selve realiteten bliver en stor forskel mellem disse to bestem-
melser ved man ikke.

Den norske lov henlægger afgørelsen af de spørgsmål som opstår i
forbindelse med samkvemsretten til domstolene, men parterne har dog
adgang til at henvende sig til overøvrigheden, hvis de foretrækker denne
fremgangsmåde. Hvad tvangsmidler angår så tog man efter en ind-
gående overvejelse en bestemmelse ind i lovforslaget, der giver adgang
til at anvende løbende tvangsbøder til gennemtvingelse af samkvems-
retten. Man tog derimod afstand fra andre tvangsmidler, d.v.s. umiddel-
bar fogedforretning og en handlingsdom. Der findes en udførlig ud-
redning om disse spørgsmål i bemærkningerne til lovforslaget, jfr. Ot.prp.
nr. 25 af 1956 om lov om børn i ægteskab, s. 5-6,19 f f., 33 ff., samt i innstil-
lingen fra barnvernskomiteen, III, lov om børn og foreldre i ekteskap
(1951). I Stortinget var der enighed om at indføre en lovbestemmelse
om samkvemsretten, men der var uenighed om gennemtvingelsesmåden
Odelstinget gik ind for den tanke at der ikke skulle være adgang til at
anvende tvangsmidler, men Lagtinget ville gå med til bestemmelsen som
den var i det oprindelige lovforslag, og Odelstinget bøjede sig herfor
ved en fornyet behandling (jfr. Arnholm, Familieret, 3. udg., s. 300).

Samkvemsretten blev genstand for en livlig diskussion i Norge i 1939
og 1940 i forbindelse med de to højesteretsdomme i Rt. 1939, s. 423 og
1940, s. 155, der allerede er blevet berørt. Samkvemsretten blev da for-
svaret af højesteretsadvokat Andreas Støylen, jfr. T.f.R. 1939, s. 250-
261, men professor Carl Jacob Arnholm gjorde indgående rede for de
vanskeligheder som er forbundet med samkvemsrettens udøvelse, jfr.
T.f.R. 1939, s. 404-414. Efter afsigelsen af højesteretsdommen i Rt. 1940,
s. 155 har praksis fæstnet sig, og som allerede påpeget var der ikke uenig-
hed i Stortinget i 1956 om at samkvemsretten principielt burde lov-
fæstes. I de sidste måneder er der fra en enkelt stortingsmands side frem-
kommet forslag til en ændring i reglerne om tvangsmidler i forbindelse
med samkvemsretten.

I sin bog om Separasjon og skilsmisse 2. udg., s. 116-121 giver advokat
Støylen udførlige oplysninger om norsk praksis i forbindelse med sam-
kvemsretten. Foruden de der nævnte domme er der særskilt anledning til
at henlede opmærksomheden på højesteretsdommen i Rt. 1956, s. 1114.
Moderen (M) fik forældremyndigheden over ægteparrets to børn, en
datter på ca. 19 år og en søn på 5 år. Faderen (F) bosatte sig i Stock-
holm, mens moderen boede i Norge. F gjorde krav på at få samkvems-
ret med sønnen, således at sønnen opholdt sig en måned i sommerferien
hos ham i Stockholm, men M modsatte sig dette. Hun var indforstået
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med at F fik adgang til at besøge drengen i hendes hjem i sommerferien.
Byretten og lagmansretten tillagde F ret til samkvem med sønnen, dog
således at sommeren 1955 og 1956 skulle sønnen, som var født i 1949, ikke
komme til F, men F var berettiget til samkvem med ham i Norge. Fra
sommeren 1957 var F berettiget til at have sønnen en måned i sommer-
ferien hos sig i Stockholm på den betingelse at F hentede ham person-
ligt og bragte ham tilbage til M's hjem. Domstolene mente at det var af
betydning at vente med besøgene til Stockholm indtil drengen var 7 år.
Højesteret kom principielt til samme resultat.

Den nye norske lov findes trykt i Øksnes' og Langholms kommentar-
udgave Barna og samfunnet, 958, s. 15-] 7.

Sverige
Der er bl. a. tre bestemmelser i Föräldrabalken som har betydning for
dette emne, d.v.s. 6. kap. 10 § som angår skilsmissesituationen, 6. kap.
12 § der angår børn udenfor ægteskab og 6. kap. 13 § som handler om
forandringer i engang trufne afgørelser om samkvemsretten.

Föräldrabalken 6. kap. 10 §:
»Fader eller moder, som är skild från vårdnaden, må ej betagas tillfälle
till umgänge med barnet, med mindre särskilda omständigheter föranleda
därtill. Nöjes han ej med vad som härom bestämmes av den som har
vårdnaden, skilje rätten dem emellan.«

Föräldrebalken 6. kap. 12 §:
». . . Vad i 2-4 och 10 §§ stadgas med avseende å vårdnad om barn i
äktenskap skall äga motsvarande tillämpning beträffande barn utom
äktenskap«.

Föräldrabalken 6. kap. 13 §:
»Utan hinder av vad rätten beslutit i fråga som avses i detta kapitel,
äge rätten annorlunda förordna därom, när väsentligt ändrade förhål-
landen påkalla det«.

Formuleringen af samkvemsretten og dens omfang er nogenlunde
den samme som i dansk ret. Der findes ikke særskilte bestemmelser i
föräldrabalken om tvangsmidler i forbindelse med samkvemsretten. Dom-
stolene har pålagt tvangsbøder for at gennemtvinge samkvemsret, jfr.
H 1926, s. 523, og i H 1949, s. 466 har »domstol ansetts befogad att med
stöd av 17. kap. 14 § 1 st. RB förordna att dom rörande frånskild moders
rätt til umgänge med barn må omedelbart verkställas« (jfr. Gösta Wal-
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lin: Föräldrabalken, s. 110). I Sv. JT 1953 rf. s. 63 har övereksekutor
ikke anset sig berettiget til at gennemføre samkvemsretten med tvang
hvad angår en tidsperiode (en uge omkring nytår) som allerede var for-
løbet, da sagen blev forelagt ham (kravet gik ud på en ny periode som
skulle fastsættes af övereksekutor). Dette standpunkt fører til at det
bliver vanskeligt at få effektiv tvangsmæssig gennemførelse af sam-
kvemsretten, idet et krav om fogedens medvirkning ikke gerne vil blive
fremsat inden det viser sig om samkvemsretten vil blive frivilligt re-
spekteret (jfr. Nils Beckman, Svensk familjerättspraksis, 1954, s. 92 og
Åke Malmström, Föräldrarätt, s. 137).

Problemerne omkring samkvemsretten er for nylig taget op til en
indgående overvejelse af den svenske barnavårdskomité, navnlig i be-
tänkande III, 1957, s. 118 og 122-128. Man peger der på den skadelige
indflydelse samkvemsrettens udøvelse kan have på barnet, hvis der op-
står stridigheder mellem forældrene, samt advarer imod samkvemsret-
tens tvangsmæssige gennemførelse. Komiteen synes at være af den op-
fattelse at der ikke skulle være adgang til at benytte tvangsmidler, men
komiteen fremsætter dog ikke forslag herom (s. 127). Komiteen gør sig
på dette punkt til talsmand for lignende synspunkter som Statens barne-
vernsråd i Norge, jfr. Ot.prp. nr. 25 (1956), s. 19-20. I den svenske be-
tænkning peger man endvidere på det ønskelige i at børneværnsudval-
gene før en sådan forretning fremmes får lejlighed til at udtale sig om
de skadelige følger, som man kan befrygte i forbindelse med en tvangs-
mæssig udlevering af børn. Komiteen foreslog endvidere, at børneværns-
mand og børneværnsudvalg fik en lovfæstet adgang til at kræve rettens
prøvelse af spørgsmål angående samkvemsretten, d.v.s. at børneværns-
myndighederne fik adgang til at tage initiativet hertil, når børnenes
bedste tilsagde en sådan aktion. Komiteen foreslog også at rettens afgø-
relser altid skulle gælde indtil videre og således kunne ændres uden at
væsentlig ændrede forhold forelå. Komiteen giver overhovedet udtryk
for den opfattelse, at en mere effektiv medvirken fra børneværnsudval-
genes side til samkvemsrettens udøvelse vil være af stor betydning og
formindske de skadelige følger for barnets velfærd som samkvemsretten
kan medføre.

Finland1)

Som nævnt tidligere angår den finske lov på dette område direkte kun
børn udenfor ægteskab, jfr. lov af 27. juli 1922, 37 §, hvor det hedder:
l) Afsnittet om finsk ret er bygget på en udredning udarbejdet af lagstiftningsrådet
Pentti Kurkela.
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»Står barnet ej under modems vårdnad, må modern likväl ej hindras
att besöka barnet, såvida ej dess bästa sådant kräver. Lag samma vare
i fråga om barnets fader, där barnet är erkänt.«

En del finske juridiske forfattere, først og fremmest professor Ilmari
Melander, har givet udtryk for den opfattelse at denne lovbestemmelse
indeholder et almindeligt princip, der også må gælde børn i ægteskab i
skilsmissetilfælde, idet man ikke kan antage at det er lovgiverens me-
ning at etablere nærmere kontakt mellem børn udenfor ægteskab og deres
fædre end mellem børn i ægteskab og deres fædre (mødre). Nogle an-
dre finske forfattere kan ikke dele denne mening, men de har dog været
af den formening, at retten er bemyndiget til at tillægge en fraskilt ægte-
fælle, der ikke har fået forældremyndigheden, ret til personligt sam-
kvem, hvis dette ikke er imod barnets bedste, hvorved en forfatter har
givet udtryk for den opfattelse, at den fraskilte ægtefælle, som frem-
sætter et sådant krav, har bevisbyrden for at samkvemsretten ikke stri-
der imod barnets tarv.

I en dom af 1938 (HD 1938, I. 39) er Högsta Domstolen i en sag,
hvor rådstuvurätten og hovrätten ikke ville gå ind på faderens krav om
samkvemsret de tre sidste dage i hver måned, kommet til det resultat,
at moderen, som havde indgået nyt ægteskab, var forpligtet til at give
faderen mulighed for at træffe barnet, som var 6 år gammelt, på det sted
hvor han boede og på de tidspunkter som faderen havde ønsket. De lavere
instanser var af den mening, at det ikke var at anse for stemmende med
barnets - en datters - tarv at beholde kontakten med faderen på den
måde han ønskede, idet dette ville medføre vanskeligheder i forbindelse
med hendes opdragelse og forårsage for hendes udvikling forstyrrende
konflikter.

I HD 1940 II, 6, var sagsforholdet følgende: Faderen fremsatte som led
i skilsmissesagen det krav at få lov at træffe ægteparrets mindreårige
barn fire gange hver måned og ville desuden få lov til at have barnet
hos sig i det mindste en uge af juleferien og en måned af sommerferien.
Rådstuvurätten forkastede disse krav, men hovrätten fandt ikke at der
var grund til at antage at et personligt samkvem skulle stride mod barnets
tarv og pålagde derfor moderen at berede faderen mulighed for at
træffe barnet på hans bopæl, to søndage hver måned. Denne dom blev
stadfæstet af Högsta Domstolen. Tilsvarende sagsforhold blev bedømt
på samme måde i HD 1949, II, 399. I HD 1959 II, 101, var spørgsmålet:
om faderen skulle træffe barnet i dets hjem, hvilket var moderens stand-
punkt, eller være berettiget til at træffe barnet udenfor hjemmet, hvilket
faderen ønskede. Högsta Domstolen besluttede at faderen skulle have
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lov til at træffe barnet, som var meget ungt, en gang om måneden (søn-
dag mellem kl. 12 og 18) i den by, hvor barnet boede, på et sted, som
faderen selv fik lov til at bestemme.

I HD 1950, II, 26, gjaldt sagsforholdet spørgsmålet om gennemtvingelse
af samkvemsretten. Faderen fik forældremyndigheden, men moderen var
berettiget til personligt samkvem med barnet. Idet han havde forhindret
moderen i samkvem med barnet, blev det pålagt ham under tvangsbod
(vite) at respektere hendes ret til samkvem med barnet (utsökningslagen
3. kap. 4 §).

Schweiz
ifølge den schweiziske lovbog er samkvemsret i tilfælde af skilsmisse
anerkendt. Det er retten som afgør spørgsmål der opstår i forbindelse
med samkvemsrettens udøvelse samt eventuelle stridigheder. I Schweize-
rischer Zivilgesetzbuch, Das Familienrecht, § 156 hedder det bl. a.:

»Über die Gestaltung der Elternrechte und der persönlichen Bezieh-
ungen der Eltern zu den Kindern trifft der Richter bei Scheidung oder
Trennung die nötigen Verfügungen nach Anhörung der Eltern und
nötigenfalls der Vormundschaftsbehörde.

Er (d.v.s. den af forældrene der ikke har fået forældremyndigheden)
hat ein Recht auf angemessenen Verkehr mit den Kindern.«

I den schweiziske teroretiske familieret har man bl. a. givet udtryk
for den opfattelse, at Verkehrsrecht også omfatter ret til brevveksling
samt at samkvemsretten ikke kan gøres illusorisk ved at den af foræl-
drene der har forældremyndigheden flytter med barnet til udlandhet.

England
De tidligste skrevne lovregler om samkvemsretten stammer fra Custody

of Infants Act, 1839. Den nugældende regel udtrykkes bl. a. i Married
Women (Maintenance) Act, 1949, sec. 5, hvor det hedder:

»Where provision is made by an order under section five of the Sum-
mary Jurisdiction (Married Women) Act 1895, or section five of Licens-
ing Act, 1902, for the custody of any children of the marriage, the order
may make such provision as the court thinks fit for acces to those children
by the husband or wife as the case may be«.

Ifølge de engelske lovbestemmelser om samkvemsretten er det retten
som træffer afgørelser angående samkvemsretten og herved har en
vidtstrakt diskretionær myndighed. Begge forældrene har adgang til når
som helst at kræve domstolens prøvelse af samkvemsretten og det står
domstolen frit at ændre engang truffen afgørelse. I deres afgørelser



bør domstolene »regard the welfare of the child as the first and para-
mount consideration.«. Sabotage betragtes som contempt of court med
attachment som en mulig retsfølge.

For nylig har en komité overvejet spørgsmålet om en ændring i disse
regler i betragtning af at der fra forskellige sider er blevet fremsat
kritik mod samkvemsretten. Komiteen fandt ikke grund til at fremsætte
forslag om en ny formulering af disse bestemmelser, jfr. Royal Com-
mission on Manage and Divorce, Report 1951-1955, London 1956.

Tyskland
I Tyskland var der tidligere lovbestemt samkvemsret ifølge BGB § 1636.
Ifølge de nugældende lovbestemmelser i Vest-Tyskland om dette emne
er det Vormundschaftsgericht der afgør spørgsmål som opstår i for-
bindelse med samkvemsretten både angående samkvemsrettens udform-
ning samt stridigheder som måtte opstå ved udøvelsen af denne.

IV. Nogle synspunkter for og imod anerkendelsen
af samkvemsret
Når man overvejer om samkvemsret bør anerkendes eller i påkom-
mende tilfælde hvordan den bør udformes, så bliver ledetråden selv-
følgelig hensynet til barnets bedste, det som til hver tid vil gavne barnet.
Her som så ofte i juraen er man tvunget til i vid udstrækning at anlægge
en almindelige målestok, men man må selvfølgelig være opmærksom
på at det som tjener børnene bedst i det ene alderstrin ikke nødvendig-
vis tjener dem i et andet, og også i andre henseender kan omstæn-
dighederne være vidt forskellige, jfr. nedenfor.

Rent generelt bedømt vil det sikkert være af stor psykologisk betyd-
ning for børnene at de har et såvidt muligt nært og positivt forhold til
begge deres forældre. Forældreforholdet er en kendsgerning som ingen
skilsmisse i og for sig kan rokke ved. Selve følelsen at børnene til trods
for samlivsbruddet mellem forældrene dog alligevel har en far og mor
vil være af værdi, også for børnenes stilling overfor deres jævnaldrende.
Det at kunne søge råd både hos mor og far og få støtte fra dem begge -
til trods for skilsmissen - kan være af en enorm betydning for barnets
udvikling.

Hensynet til den af forældrene der ikke har fået forældremyndigheden
gør sig også gældende, omend sekundært. Forholdet mellem børnene og
vedkommende part kan godt have været nært og inderligt i forvejen,
og det vil rent menneskeligt føles uretfærdigt og i al fald som et hårdt
slag for vedkommende at blive fuldstændig afskåret fra personligt sam-
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kvem med barnet, hvorved bemærkes at begge forældrene i og for sig
kan være ligeså godt egnede til at besørge opdragelsen. Uden at lægge
nogen vægt på skylden, så vil dette føles særdeles urimeligt, hvis den,
som har skylden, får forældremyndigheden over børnene. Den af for-
ældrene som ikke får forældremyndigheden kan ofte give barnet meget
både intellektuelt og følelsesmæssigt, og denne part kan ofte nære et
stærkt ønske om at få en reguleret adgang til samkvem med barnet. Er-
faringsmæssigt vil samkvemsrettens eksistens ikke sjældent bane vejen
for en mindelig ordning af børnefordelingsspørgsmål, men det tjener
til børnenes bedste at der opnås forlig på dette vigtige punkt. Der er
også grund til at fremhæve, at når man etablerer kontakt mellem bør-
nene og f. eks. faderen, opnås tillige ofte kontakt med slægtningene på
faderens side, og omvendt vil en afbrydelse af forbindelsen med faderen
ofte medføre at der heller ikke bliver nogen kontakt mellem barnet og
de fædrene slægtninge.

Det kan næppe være tvivlsomt at når en sådan kontakt foregår frede-
ligt, så er den som regel af væsentlig betydning. Men for denne situation
kan man sige at der næppe er et behov for lovbestemte regler. Lovbestem-
melser om samkvemsretten har dog den betydning, at de henleder op-
mærksomheden på samkvemsrettens eksistens og giver adgang til at
regulere den, bl. a. i de tilfælde, hvor der oprindelig er enighed blandt
parterne, men der senere hen opstår stridigheder. Hensigten med den
kodificerede regulering af samkvemsretten er bl. a. at undergive den
domstolens eller overøvrighedens hals- og håndsret ikke mindst til be-
skyttelse af børnene og den af forældrene der har forældremyndigheden.

De mindre heldige sider ved samkvemsretten angår først og fremmest
den situation at der opstår stridigheder mellem forældrene om denne
ret, og barnet bliver et objekt for deres kampudfoldelse. Når man skal
vurdere de skadelige følger af samkvemsretten, vil der være anledning
til at pege på, at denne ret ofte medfører en vis »splittring« i opdragelsen,
den af forældrene, der har forældremyndigheden, lægger bestemte regler
til grund for sin opdragelse, men den anden griber forstyrrende ind. I
den forbindelse kan det ikke nægtes, at den samkvemsberettigede sik-
kert ofte benytter sig af en uansvarlig fremgangsmåde, f. eks. ved at byde
barnet på mange slags forlystelser eller give det uforholdsmæssigt mange
penge til eget forbrug, hvilket den anden hverken har råd til eller anser
for rigtigt. Barnet bliver da let forkælet og ledes til at gøre en ufordel-
agtig sammenligning mellem forældrene og dette kan føre til en mis-
fornøjelse hos barnet med den af forældrene, der har forældremyndig-
heden.



Samkvemsretten medfører ofte at barnet er tvunget til at forlade sit
hjem og derfor at afbryde sin kontakt med legekammeraterne for kor-
tere eller længere perioder o.s.v. Dette kan være en psykisk belastning for
barnet. Der er også en fare for at den samkvemsberettigede i sine sam-
taler med barnet fristes til at lade falde bemærkninger om den anden
af forældrene som stiller denne i mindre godt lys, hvilket kan føre til
at forringe barnets respekt for vedkommende part. Ikke mindst i den
første tid efter skilsmissen (eller samlivsbruddet) vil parterne erfarings-
mæssigt ofte være ophidsede og ude af ligevægt og man kan da befrygte
hadbetonede reaktioner. I denne tidsperiode vil samkvemsretten ofte
byde på mange vanskeligheder, som aftager efterhånden som følelserne
kommer i mere ligevægt.

Når man vil prøve styrkegraden af disse argumenter og modargu-
menter overfor samkvemsretten, så vil det være naturligt at tage sit
udgangspunkt i den kendsgerning, at der her foreligger en skilsmisse
og at der er børn som ikke er voksne i det ægteskab, som er blevet opløst.
Samlivsbruddet og skilsmissen som retsligt og socialt fænomen medfører
store problemer i forbindelse med børnenes opdragelse, og det er denne
opløsning af hjemmet - broken home - som gør spørgsmålet om sam-
kvemsret aktuelt. Den ulykkelige situation er opstået, og det gælder at
føre livet videre for dem, der er ramt af skilsmissen, på en så tålelig
måde det lader sig gøre. Skilsmissen i sig selv er generelt bedømt en
negativ faktor hvad angår mulighederne for at sikre børnene en lykkelig
opvækst. Det er mod denne baggrund med forældre, der er gket hver sin
vej, — ofte ophidsede, skuffede og med en uvenlig indstilling overfor
hinanden - vi møder spørgsmålet om samkvemsretten.

Til trods for de delvis vægtige argumenter der kan anføres mod sam-
kvemsretten, forekommer det mig ikke tvivlsomt, at det er at foretrække
at have kodificerede regler, som regulerer det personlige samkvem mel-
lem den ene af forældrene og børnene. En lovbestemmelse, som hen-
lægger afgørelsen af disse spørgsmål til offentlige og upartiske myndig-
heder, har for det første den betydning at den regulerer samkvemmet,
hvad tid og sted angår. Forældreforholdet kan ikke ophæves, og hvis der
ikke fandtes regulerede bestemmelser om samkvemmet, vil der være fare
for mere generende indgreb og endog overgreb. Selve lovbestemmelsen
hvorved den af forældrene som ikke får forældremyndigheden som regel
er tilsikret samkvemsret, vil også have den betydning at den letter i
betydelig grad en mindelig ordning af det spørgsmål, hvem der skal have
forældremyndigheden. Det er også af betydning, at en ægtefælle som
kategorisk nægter at gå med på en forligsmæssig ordning, ikke sjælden
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vil respektere en ordning, der er blevet fastsat af en upartisk offentlig
myndighed, og muligvis vil indse at han oprindelig har vurderet situa-
tionen fejlagtigt. Selve lovbestemmelsen danner et grundlag for en mæg-
ling fra overøvrighedens side, der erfaringsmæssigt er af stor værdi.
Det er overhovedet af stor betydning at loven gør det utvetydigt for
parterne, hvor de står i denne for dem og samfundet så vigtige sag - og
at ret til samkvem er en lovfæstet ret og ikke nogen nådessag. Ved over-
vejelsen af det spørgsmål, om man bør anerkende en samkvemsret vil
det ikke være tilstrækkeligt at se på forholdene således som de er på
et bestemt tidspunkt - man bør også tænke på fremtiden. For en fire år
gammel dreng vil det muligvis ikke være af stor betydning at opret-
holde kontakten med faderen, hvis man ser på situationen som den er for
øjeblikket, men når drengen bliver større, vil det ofte være betydnings-
fuldt at man har bevaret kontakten. Man bør også tænke på det tilfælde,
at den af forældrene der har forældremyndigheden kan dø eller blive
uegnet til at indehave denne, og det vil da ofte være det mest nærlig-
gende at tillægge den anden forældremyndigheden. Det vil da vise sig
at være af værdi, at kontakten er blevet bevaret. Tilsvarende gælder
når man tænker på barnets videre uddannelse og arbejde senere hen i
livet. Når det gælder børn over ca. 14 år, så vil det i øvrigt næppe gå an
at afbryde forbindelsen mellem barnet og den af forældrene der ikke
har forældremyndigheden, hvis disse bor på samme sted. Samkvems-
retten har overhovedet den store fordel at gennem den holder man vejen
åben for en nærmere kontakt senere hen i livet mellem f. eks. fader og
barn, og dette har ofte meget at sige for begge parter.

Man kan også spørge i denne forbindelse hvilket alternativ har man
at falde tilbage på, hvis man ikke anerkender samkvemsretten. Man kan
enten kategorisk nægte ethvert samkvem med barnet - hvilket af de
fleste vil føles uretfærdigt og betænkeligt både overfor barnet og den
af forældrene der ikke har forældremyndigheden - eller man kan over-
lade det til den enes vilkårlighed om den anden får adgang til sam-
kvem, og dette vil formentlig af de færreste blive anset for en heldig
ordning, idet der selvfølgelig ikke er nogen sikkerhed for, at denne
part kan vurdere rigtigt, hvad der vil tjene barnets bedste. I nogle af
delstaterne i De forenede Stater har man den mulighed at tildele for-
ældrene en samlet forældremyndighed (»joint custody«), hvorved spørgs-
målet om samkvemsret falder bort eller i al fald forholder sig på en helt
anden måde end hvor forældremyndigheden bliver at tildele udeluk-
kende den ene af forældrene. Denne ordning har vist sig at være uhel-
dig, idet denne fører til at børnene kastes som en bold mellem foræl-
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drene og de bliver let uden rodfæste i livet. Der er fare for at opdra-
gelsen ikke følger nogen konsekvent linie og for børnene vil denne stadige
flytning fra den ene til den anden af forældrene være en stor psykisk
belastning. Den erfaring man har af denne ordning i USA virker efter
mit skøn mere som advarsel end som et forbillede.

Ved udformningen af reglerne om samkvemsret i anledning af skils-
misse bør man tænke på at skilsmissesituationen ikke er nogen homogen
situation, forholdene kan være i høj grad forskellige. Det er f. eks.
selvfølgelig ret forskelligt, hvor gamle børnene er, når samkvemsretten
først bliver aktuel - og problemerne er ikke de samme, om det f. eks.
gælder et 2 år gammelt barn eller et 12 år gammelt barn. Det er også
forskelligt hvor nært og positivt forholdet har været under ægteskabet
mellem børnene og den af forældrene, der ikke har fået forældremyn-
digheden og senere hen ønsker at få samkvemsret, hvorved også er at
bemærke at ægteskabets varighed er en højst variabel faktor. Barnets
køn er også et moment af betydning i denne forbindelse. Forholdene
kan også være ret forskellige for forældrene efter skilsmissen. Det er
muligt at hverken den ene eller den anden af ægtefællerne gifter sig
om igen i løbet af den periode det vil blive aktuelt med en samkvemsret,
men muligvis har den ene eller begge giftet sig igen, og der har man
bl. a. det tilfælde, at den ene er brudt ud af ægteskabet for at gifte sig
med en anden person. Den af forældrene som ikke har forældremyndig-
heden kan være en sådan karakter at det vil være betænkeligt at give
ham eller hende adgang til at omgås børnene; der kan være tale om
sindssygdom, drikfældighed eller anden lignende last, seksuelle abnor-
miteter eller at vedkommende er blevet idømt straf eller lignende sank-
tion for en større forbrydelse. I øvrigt giver det sig nogenlunde af sig
selv at det undertiden næppe bliver aktuelt med en samkvemsret, f. eks.
når skilsmissegrunden er at den ene har stræbt den anden efter livet og
navnlig når han eller hun har gjort sig skyldig i mishandling af børnene
eller når den ene er forsvunden. I mange tilfælde vil der selvfølgelig ikke
blive fremsat noget ønske om samkvem med børnene. Der kan være
mange grunde f. eks. at forældrene efter skilsmissen bosætter sig i for-
skellige lande (jfr. dog for de skandinaviske landes vedkommende f. eks.
den norske dom i Rt. 1956, s. 1114 og det af Gaarden, Myndighedsloven
s. 32 nævnte tilfælde) eller at afstanden vil gøre det personlige sam-
kvem vanskeligt. Eller måske den ene af forældrene ikke har interesse
for børnene eller ikke anser det for rigtigt at gribe forstyrrende ind i
den andens opdragelse af børnene o.s.v. En undersøgelse af i hvor mange
tilfælde ønsket om samkvem med børnene fremsættes, vil være af be-
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tydning ved at oplyse disse problemers omfang, men man har vist nok
ikke sociale undersøgelser i de nordiske lande som giver noget fingerpeg
herom.

Når vi tænker på disse forskellige forhold som kan foreligge, er det
indlysende, at lovbestemmelserne om samkvemsretten nødvendigvis må
være elastiske og give mulighed for at bedømme den særskilte situa-
tion efter de specielle forhold som hver gang gør sig gældende. Man
tilgodeser disse hensyn i de nordiske love bl. a. ved at fremhæve at
fastsættelsesmyndigheden ikke er bundet ved mulige aftaler mellem for-
ældrene og at afgørelser angående samkvemsretten senere kan forandres,
hvis væsentlig forandrede forhold kræver det. Desuden fører hensynet
til barnets bedste til, at den af forældrene, der ikke har fået forældre-
myndigheden, aldrig har en undtagelsesfri ret til samkvem - at det bør
undergives en vis kritisk prøvelse, om samkvemsretten bør gives og at
en tidligere truffen afgørelse om den senere kan revideres eventuelt med
det resultat at den bortfalder. Som tidligere nævnt er der en vis forskel
mellem den danske og den svenske lov på den ene side og den norske
lov på den anden side på dette punkt. I de danske og svenske love hedder
det, at den af forældrene, der ikke har fået forældremyndigheden, har
ret til personligt samkvem, medmindre særlige omstændigheder taler
derimod. Det svenske lagråd som oprindelig formulerede denne bestem-
melse udtalte i sin tid følgende om undtagelsesreglen: »Endast under
särskilda förhållanden, såsom när det gäller att rädda barnen undan ett
dåligt inflytande, bör umgänget förhindras.« I den norske lov hedder
det derimod, at »ingen kan få slik rett når det er truleg at samværet
kan verta uheppe for barnet.« Den norske regel pointerer i højere grad
end de dansk-svenske love hensynet til barnet og de skadelige virkninger
som samkvemsretten kan medføre og giver udtryk for at fastsættelses-
myndighederne skal udøve et mere kritisk skøn end tilfældet er med
de andre bestemmelser. Om dette i selve retspraksis vil føre til nogen
større forskel er ikke let at forudsige. Den norske regel synes at give
fastsættelsesmyndighederne en bedre vejledning end de dansk-svenske
regler og hensynet til barnets bedste understreges kraftigere. Fra det
synspunkt forekommer det mig, hvad islandsk ret angår, at det norske
forbillede vil være at foretrække, når vi nu i en nær fremtid vil formu-
lere en lovregel på dette punkt.

Ifølge de nordiske lovbestemmelser kan afgørelser angående sam-
kvemsretten forandres senere, »hvis væsentlig forandrede forhold kræ-
ver det«. Den engelske bestemmelse giver derimod adgang til at ændre
afgørelserne uden hensyn til om man kan påberåbe væsentlig forandrede



forhold. Den svenske barnavårdkomité har foreslået, at man ændrer
bestemmelserne, derhen at afgørelserne, hvad samkvemsretten angår,
kan forandres uden hensyn til om der er indtruffet væsentligt forandrede
forhold eller ikke, hvilket i realiteten vil betyde, at hver enkelt afgørelse
træffes indtil videre. Selvfølgelig kan der forekomme fejlvurderinger,
og under de omstændigheder kan det være ønskeligt at åbne adgang til
en ændring af den tidligere trufne afgørelse, til trods for at forholdene
ikke er væsentlig forandrede. Således som man plejer at fortolke be-
stemmelser af lignende indhold, vil denne formulering dog næppe be-
tyde nogen væsentlig hindring for fastsættelsesmyndighederne for at
ændre tidligere trufne afgørelser, hvis gode grunde taler for det, men
bestemmelsen kan på den anden side virke noget stabiliserende på dette
område.

Det andet forslag af den svenske barnavårdskomité gik som tidligere
berørt ud på at »barnavårdsnämd« eller »barnavårdsman« fik adgang
til at »påkalla rättens prövning af frågor rörande umgängesrätten«, når
dette anses for at være nødvendigt for at varetage barnets bedste. Til
dette forslag er at bemærke, at en sådan indblanding udefra ikke vil
være uden betænkeligheder, i al fald hvis man går til denne aktion uden
et ønske og muligvis imod et ønske fra forældrene. Man kunne dog tænke
sig en sådan ordning, hvis en tilsynsværge blive beskikket, jfr. nedenfor.

Det forekommer mig overhovedet ikke, at der er nogen større grund
til at ændre de nordiske bestemmelser, forsåvidt angår samkvemsrettens
principielle anerkendelse og omfang. Man vil nu fremsætte nogle be-
mærkninger om samkvemsrettens udøvelse samt dens gennemtvingelse.

V. Fastsættelsesmyndigheden og fremgangsmåden
ved at fastsætte samkvemsretten
Det er forskelligt ifølge de refererede lovbestemmleser, hvilket organ
skal afgøre spørgsmål, der opstår i forbindelse med samkvemsretten.
Efter svensk, finsk, schweizisk og engelsk ret henlægger man disse sager
til domstolene og dette gælder også som hovedregel efter norsk ret (for
børn født uden for ægteskab dog børneværnsudvalget), men ifølge dansk
ret er det overøvrigheden som afgør dem, og det samme vil gælde islandsk
ret. I Tyskland vil Vormundschaftsgericht afgøre disse sager.

Den ene ordning kan sikkert være lige så smidig og betryggende som
den anden. Hovedsagen er, at det organ som skal afgøre disse sager bør
have lejlighed til at diskutere sagen med parterne og så vidt muligt
at tale dem til enighed om en fornuftig og praktisk ordning. Det vil
være af stor betydning lige fra begyndelsen at forberede parterne så

20 Ármann Snævarr



Forældremyndighed og samkvemsret 21

godt det kan lade sig gøre og forsøge at overbevise dem om at børnenes
bedste som regel vil tilsige, at der beredes disse lejlighed til at omgås
den af forældrene som ikke har fået forældremyndigheden. Disse spørgs-
mål bliver sikkert ofte afgjort udelukkende på skriftligt grundlag (bl. a.
politirapporter) og dette kan næppe anses for at være en tilfredsstillende
fremgangsmåde. Den personlige kontakt mellem den erfarne dommer
eller administrative embedsmænd og parterne vil være af stor værdi,
jfr. herved de af dommerfuldmægtig Erik B. Neergaard fremsatte be-
mærkninger i Juristen 1960, s. 431 ff. Det er også af afgørende betyd-
ning, at man ikke glemmer selve barnet i denne forbindelse og at man
også retter opmærksomheden på dets personlige forhold og bl. a. for-
søger at finde ud af hvad det virkelig selv ønsker. I et foredrag om sam-
kvemsretten som højesteretssagfører Ahnfelt-Rønne holdt i Juridisk
Forening i København i febr. 1940 (Juridisk Forenings Aarbog 1939-40,
s. 23 ff.) gjorde han bl. a. rede for en omfattende og interessant under-
søgelse af praksis angående samkvemsretten i årene 1922-1938 bl. a.
på grundlag af udsendte spørgeskemaer til myndigheder og et stort antal
advokater. Ahnfelt-Rønne udtalte som sin opfattelse, at man burde
beholde samkvemsretten, men han gav udtryk for betænkeligheder i
forbindelse med gennemtvingelse ved fogedens medvirkning. I sin ud-
redning om vanskelighederne ved samkvemsrettens udøvelse peger høje-
steretssagføreren på den interessante kendsgerning, at der synes at være
færrest vanskeligheder i København, hvor man har den praksis, at sam-
kvemsretten først bliver udformet efter en mundtlig forhandling i Over-
præsidiet, hvor en erfaren embedsmand søger sammen med parterne at
finde frem til en fornuftig og praktisk ordning som parterne så vidt
muligt tales til enighed om. Værdien af den personlige kontakt med par-
terne som grundlag for afgørelse af disse sager er også blevet under-
streget af Norges Højesteret i den førnævnte afgørelse i Rt. 1956, s. 1114.

Jeg er klar over, at det personlige fremmøde vil betyde en øget be-
lastning for afgørelsesmyndighederne, og at det undertiden kan være
vanskeligt praktiskt set at arrangere et sådant møde. Alligevel bør man
stræbe efter denne ordning såvidt dette kan lade sig gøre.

Ved afgørelsen af de samkvemsretslige problemer kan det også være
af betydning at få en udtalelse af eller konferere med kompetente børne-
værnsmyndigheder, som jo ofte sidder inde med stor erfaring på dette
område, ligesom det kan være ønskeligt at udbede sig en undersøgelse
og udtalelse fra specialister i psykologi eller psykiatri.

Jeg vil her ikke komme ind på ideen om oprettelse af specielle dom-
stole for at behandle familieretssager, idet disse for nylig er blevet dis-



kuteret på et nordisk juristmøde, og der næppe i en nær fremtid er ud-
sigt til at disse kan oprettes. Det er klart, at den familieretslige mægling
som man har planer om at effektivisere i de nordiske lande, her vil få
en stor opgave, men det vil føre for vidt at komme nærmere ind på den
side af sagen.

VI. Samkvemsrettens indhold og varighed
1. Besøgsret, ret til at have barnet hos sig en bestemt periode
Samkvemsretten omfatter først og fremmest retten til personligt sam-
kvem med barnet, som regel således at den samkvemsberettigede får ret
til at have barnet hos sig i sit hjem eller at besøge barnet i dets hjem
eller f. eks. i et andet hjem på barnets hjemsted. Det er selvfølgelig
meget forskelligt, hvordan samkvemsretten ordnes i de enkelte tilfælde,
ikke mindst når denne bliver aftalt parterne imellem. Det spiller bl. a.
her ind, om parterne bor på samme sted, hvor gamle børnene er og par-
ternes forhold i øvrigt.

Det vil formentligt være af nogen interesse såvidt at berøre, hvordan
man tænker sig typeafgørelser af samkvemsretten i de nordiske lande
lande ifølge de rigtignok ufuldstændige oplysninger som foreligger.

Ifølge dansk praksis vil det vistnok være ret almindeligt, at skole-
børn skal være hos den samkvemsberettigede hveranden søndag (week-
end), 8—14 dage i sommerferien, halvdelen af påskeferien og halvdelen
af juleferien. Samkvemsretten er dog ikke sjælden betydeligt mindre
omfattende, bl. a. således at vedkommende ikke har adgang til at have
barnet hos sig i ferierne. Når det gælder børn under skolepligtig alder,
lægger man vægt på, at vedkommende får lejlighed til at se barnet lige
fra begyndelsen, således at forbindelsen ikke bliver afbrudt. For helt
små børn vil det dog ofte være vanskeligt at udøve en samkvemsret
(d.v.s. for børn indtil ca. 3 års alderen).

I de finske højesteretsdomme som foreligger har der været tendens til
at fastsætte samkvemsretten til to søndage i måneden som oftest på bar-
nets »bostadsort« (i et tilfælde dog kun en søndag i måneden, retstilfælde
fra 1959). Yderligere oplysninger vil blive givet senere.

Ifølge højesteretsadvokat Støylens oplysninger i hans bog om sepa-
ration og skilsmisse (s. 119) er det sædvanligt for skilte folk som bor i
samme by eller distrikt at ordne samkvemsretten således at den sam-
kvemsberettigede får lov til at have barnet hos sig en eftermiddag i
ugen og hver anden søndag. I sommerferien skal det være almindeligt
at barnet opholder sig hos den samkvemsberettigede indtil 3 uger samt
halvdelen af juleferien og hveranden påske- og pinseferie.
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Hvad angår svensk praksis kan man bl. a. henvise til sagsforholdet i
dommen i Svensk Juristtidning 1953, rf. s. 63, hvor samkvemsretten
skulle omfatte en måned i sommerferien samt en uge hveranden jul og
en uge hvert andet nytår. I dommen i NJA 1955 C 495 fik en fader
adgang til at have et spædbarn hos sig en måned om sommeren og en
uge ved juletid hvert år, til trods for at der i en sagkyndig udtalelse fra
børneværnsmyndighederne var givet udtryk for den opfattelse, at en
flytning af børn i den alder var betænkelig.

Det vil sikkert være af betydning allerede fra begyndelsen at stræbe
efter at fastsætte samkvemsret til bestemte dage og tider og så detaljeret
som dette overhovedet lader sig gøre, således at besøgsretten lægges fast.
Når henses til hvad barnets bedste tilsiger, forekommer det mig ikke at
være uden betænkelighed, hvis ordningen f. eks. går ud på at barnet
skal tilbringe julen det ene år hos K og det andet hos M - man løber den
risiko at barnet bliver rodløst, som en bold man kaster fra den ene til
den anden. Til trods for vigtigheden af at bevare kontakten mellem barn
og f. eks. fader lige fra skilsmissen vil det dog ofte være ønskeligt ikke
at presse alt for hårdt på med samkvemsret lige efter skilsmissen, når
parterne ofte er irritable og nervøse og børnene udsat for store tilpas-
ningsvanskeligheder. Parterne vil ofte falde til ro efterhånden og kan da
bedømme situationen mere forstandigt - hvorved dog er at bemærke,
at der undertiden er forløbet lang tid mellem ophævelsen af samlivet
og skilsmissen. Som tidligere fremhævet er det af betydning at forsøge at
tilvejebringe en elastisk ordning tilpasset de forskellige alderstrin og
skoletrin, hvorved man også bør tage hensyn til børnenes ønske om an-
vendelse af deres fritid.

2. Anden kommunikation med barnet.
I tysk og schweizisk ret omfatter samkvemsretten også ret til at brev-
veksle med barnet. De nordiske regler om »ret til personligt samkvem«
omfatter næppe en ret til ucensureret brevveksling, men det kan være
af væsentlig værdi at tilsikre en kommunikation pr. post med barnet,
ikke mindst når den samkvemsberettigede ikke kan være sammen med
barnet, f. eks. på grund af fraværelse, sygdom o.s.v. Det er dog tvivl-
somt om man bør strække retsreglerne om samkvemsret så langt, at de
også skal omfatte brevveksling - det ville være vanskeligt at føre kon-
trol med en sådan ret, og det er begrænset hvad man kunne regne med
at opnå ved indblanding udefra. Endnu mere problematisk er det, at
lade samkvemsretten omfatte telefonforbindelse med barnet uden nogen
som helst regulering.



3. Oplysninger om barnets opdragelse m. m.
Ikke mindst når samkvemsretten enten ikke af faktiske grunde kan be-
nyttes eller når det anses for at være betænkeligt at bevare den person-
lige kontakt f. eks. mellem fader og barn, kan man rejse det spørgsmål,
om ikke denne part burde være berettiget til at få oplysninger om bar-
nets opdragelse, uddannelse og udvikling fra den af forældrene, der har
forældremyndigheden. Denne oplysningspligt kunne da virke som et
substitut for eller undertiden som et supplement til samkvemsretten.
Hvis man skulle lovfæste en sådan regel, ville den være meget vanskelig
at formulere f. eks. i relation til spørgsmålet hvor ofte oplysningerne
skulle gives, i hvilken form o.s.v. Denne ville også være vanskelig at
sanktionere (bødetvang kunne komme i betragtning eller at modparten
fik adgang til at henvende sig til børneværnsmyndighederne med et
ønske om oplysninger gennem deres medvirkning). En sådan regel vil
give anledning til tvistigheder mellem parterne og den ene part kunne
let formelt set opfylde sin oplysningspligt med intetsigende bemærk-
ninger. Det forekommer mig, at det ikke er at anbefale at få en lov-
bestemmelse af dette indhold, men det kan selvfølgelig være på sin plads
at vedkommende parter kommer overens om en sådan ordning.

4. Samkvemsrettens bortfald
Samkvemsretten kan vare indtil barnet når den alder, da det ikke mere
er under forældrenes forældremyndighed, men den kan også bortfalde
af andre grunde, f. eks. ved at fastsættelsesmyndigheden bestemmer, at
den skal bortfalde. Når barnet bliver bortadopteret bortfalder sam-
kvemsretten, men den anden af forældrene bør høres inden bevilling
finder sted eller domstol træffer sin afgørelse i sagen - og dette bortset
fra om denne part har samkvemsret med barnet eller ikke. Det kan
forekomme, at man nægter adoptionsbevilling, idet man finder det be-
tænkeligt at afbryde samkvem mellem f. eks. fader og barn, jfr. Sv. J.
1956, s. 297. Samkvemsretten kan gøres illusorisk ved at den af foræl-
drene, der har forældremyndigheden, flytter bort med barnet eller sen-
der dette til et sted, der ligger fjernt fra den samkvemsberettigedes bo-
pæl. I to danske domme, U. 1916, s. 184 og U. 1920, s. 789 blev der
nedlagt fogedforbud ifølge et krav fra den samkvemsberettigedes side
imod flytning af et barn, i det ene tilfælde således at moderen ville
flytte til Schweiz, hvor hun agtede at bosætte sig, og i det andet tilfælde
havde faderen, hvem forældremyndigheden tilkom, sendt barnet til sine
slægtninge i Skagen, men moderen boede i København. I begge tilfælde
blev sagen afgjort af Landsretten og i de to tilfælde var samkvemsret-
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ten et led i videregående separationsaftaler. I den af Vestre Landsret
pådømte sag i U. 1940, s. 807 havde den ægtefælle, der fik tillagt for-
ældremyndigheden, sendt barnet til Tyskland. Den anden, der gennem
forlig havde fået samkvemsret med barnet, anlagde sag for at tvinge
indehaveren af forældremyndigheden til at anbringe barnet på et sted
i Danmark, hvor den ham tillagte samkvemsret kunne udøves. I dommen
hedder det, at idet det ikke kunne antages, at samkvemsretten var til
hinder for et barns anbringelse i udlandet, og da alle spørgsmål om ud-
øvelsen af samkvemsretten er henlagt til overøvrigheden, var sagen at
afvise.

Det forekommer mig ikke tvivlsomt, at fogedforbud kan nedlægges
når dommeren er overbevist om at der foreligger chikanøs adfærd og
handlingen kan karakteriseres som in fraudem legis. Det samme gælder,
hvis udvandringen finder sted for at opnå et ulovligt formål, og det
kan muligvis også antages, hvis samkvemsretten er udformet og sikret
som et led i videregående separations- og skilsmissevilkår. I øvrigt vil
samkvemsretten næppe være til hinder for en velbegrundet udvandring.

En udvandring med barnet eller planer herom kan blive grundlag
for en ny prøvelse af spørgsmålet om hvem af forældrene der skal tillæg-
ges forældremyndigheden, jfr. en islandsk højesteretsdom af 19. dec.
1958.

VII. Samkvemsrettens udøvelse
Vi kommer nu til spørgsmålet om, hvordan bestemmelserne om sam-
kvemsretten virker, og det ville da være af stor betydning, hvis vi kunne
støtte os på sociale undersøgelser, men mig bekendt foreligger der ikke
ret mange sådanne her i de nordiske lande.

I Ahnfelt-Rønnes førnævnte undersøgelse rettede man bl. a. det spørgs-
mål til de administrative myndigheder og advokater, der blev spurgt, om
samkvemsretten efter vedkommendes erfaring gav anledning til tvistig-
heder mellem parterne og i bekræftende fald, hvorledes man sædvan-
ligvis løste konflikten. Overpræsidiet oplyste, »at langt de fleste over-
enskomster angående samkvemsretten holder uden stridigheder mellem
parterne« (der er her tale om overenskomster, der skyldes overpræsidiets
mægling). Det blev også oplyst, at overpræsidiet var tilbøjelig, hvor det
drejede sig om vanskelige og måske kværulerende parter, til hurtigt helt
at ophæve samkvemsretten. Af sagførernes svar fremgik det, at ca. 59 °/o
mente, at samkvemsretten ikke ofte gav anledning til stridigheder, men
41 % var af en modsat mening (der var 113 svar i alt), hvorved dog be-
mærkes, at der i påfaldende mange af ja-svarene tilføjes, at tvistighe-



derne kun forekommer i den første tid efter at overenskomsten om sam-
kvemsretten er indgået eller spørgsmålet er afgjort af overøvrigheden
uden overenskomst, idet parterne hurtigt »falder til ro«. Sagførerne op-
lyste endvidere, at de opståede konflikter som regel løses ved forhand-
ling, og kun undtagelsesvis ved henvendelse til overøvrigheden.

Overlæge, dr. med. Gudrun Brun har i sin værdifulde bog Skilsmisse-
barnet i juridisk-psykiatrisk belysning gjort rede for sine undersøgelser
af 260 forældremyndigheds- og samkvemsretssager, som hun har fore-
taget i egenskab af Københavns Overpræsidiums psykiatriske konsulent.
Ved en efterundersøgelse af disse sager viste det sig, at af de 260 sager
var 79 blevet appelleret. I disse sager fremgik det af akterne (af gode
grunde foretog man ikke henvendelse til parterne), at der i 28 tilfælde
stadig var uro om sagen, men i 16 tilfælde syntes parterne at være kom-
met til en for dem selv og børnene akceptabel ordning (1. c, s. 108). Om
resten af sagerne, der ikke blev appelleret, får vi desværre ikke oplys-
ninger om, hvordan det er gået parterne. Til trods for at parterne i de
tilfælde ikke har henvendt sig til myndighederne, kan der stadig være
uro om sagen, det er endvidere tænkeligt, at den samkvemsberettigede
har resigneret overfor vanskelighederne ved at få samkvemsretten re-
spekteret, og det tredje alternativ er at parterne er kommet til en nogen-
lunde tilfredsstillende ordning.

I de nordiske domssamlinger findes der ikke ret mange sager som an-
går samkvemsretten. Af denne kendsgerning kan man af indlysende
grunde ikke komme til den konklusion, at samkvemsretten som regel ud-
øves uden konflikter. Det vil være tilstrækkeligt i den forbindelse at
minde om tilfældene af resignation fra den samkvemsberettigedes side
og endvidere, at den der har forældremyndigheden ofte undlader at hen-
vise sagen til overøvrigheden eller domstol, idet vedkommende ved, at
den anden part er berettiget til samkvem, medmindre man kan bevise
åbenbare misbrug eller væsentlige skadevirkninger.

Det ville selvfølgelig også være forhastet at trække mere generelle
konklusioner af de tilfælde, om hvilke vi hører mest, hvor der er uro,
komplikationer og friktioner i forbindelse med samkvemsretten.

Gennem samtaler med jurister fra de nordiske lande, som har erfa-
ring på dette område, har jeg fået det bestemte indtryk, at i flertallet
af tilfælde praktiseres samkvemsretten uden større konflikter mellem
parterne, og navnlig i det lange løb.

Når der opstår tvistigheder mellem forældrene angående samkvems-
retten, kan dens udøvelse blive meget vanskelig og der er ofte fare for
at børnene lider skade ved at opleve disse følelsesmæssige spændinger
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mellem forældrene. Den af forældrene, der har barnet hos sig, kan for-
hindre samkvemmet på mange måder, f. eks. ved at lade barnet holde
sengen på de aftalte besøgsdage, uden at barnet dog er sygt, ved at tage
på tur med barnet eller ved at undlade at sende det til den anden part
til aftalte tider o.s.v. Denne part påberåber sig bl. a. barnets modvilje og
nervøsitet omkring besøgene, hvilket dog ofte hidrører fra denne parts
handlemåde og reaktioner, eller at barnet tager psykisk skade af besø-
gene på grund af den anden parts uforsvarlige fremgangsmåde - han
tager barnet med sig på restaurationer, overøser det med gaver, bagtaler
den af forældrene som har forældremyndigheden, og desuden er der
henvisninger til den samkvemsberettigedes personlige forhold, f. eks.
sindssygdom, perversitet, drikfældighed m. m.

Man kan tænke sig forskellige positive foranstaltniger overfor så-
danne stridigheder. Først og fremmest gælder det som tidligere berørt
at forberede forældrene lige fra begyndelsen af ved samtaler med erfarne
og forstandige mænd, som har med disse sager at gøre. Her er der store
opgaver for advokater, administrative embedsmænd, dommere og præ-
ster samt for eventuelle mæglingsinstitutter i forbindelse med skils-
misser. Børneværnsmyndighederne og mødrehjælpen har også deres
store opgave at løse i denne forbindelse. Det gælder her om at påvise
overfor forældrene, hvor vigtigt det er at beholde kontakten mellem
forældre og børn, og få dem til at indse, at ægteskabets opløsning ikke
skal ødelægge børnenes forestillinger om deres forældre. Men det gælder
også at forberede barnet på den forestående skilsmisse, forsøge i den
grad det lader sig gøre at formindske barnets følelse af utryghed og
uvished, dets angst for at blive forladt og ikke holdt af og samtidigt
overbevise barnet om, at til trods for forældrenes uenighed så holder de
begge to lige meget af deres barn.

Et punkt som undertiden kan bidrage til at skabe vanskeligheder er
spørgsmålet om, hvor samkvemmet med barnet skal finde sted. Moderen,
der som regel har forældremyndigheden, holder ofte strengt på at sam-
kvemmet skal finde sted i hendes hjem. Når børnene er meget unge, kan
det have sin berettigelse. Som oftest bliver sådanne besøg når det gæl-
der lidt ældre børn kunstige og unaturlige og ubehagelige både for for-
ældre og børn. Der er heller ikke den rigtige atmosfære, og besøgene
vil sjældent være til gavn og glæde for vedkommende. På den anden
side bør man være opmærksom på, at efter skilsmissen har den sam-
kvemsberettigede ofte ingen lejlighed, han bor muligvis i et enkelt
værelse, uden mulighed for at skabe en hyggelig ydre ramme om be-
søgene, og der er da fare for at vedkommende tager børnene med i

Forældremyndighed og samkvemsret 27



restauranter, biografteatre o.s.v. Det ville her være at foretrække, hvis
vedkommende kunne tage børnene med til slægtninge eller gode venner,
som børnene holder af. Fra dansk og norsk praksis findes der eksempler
på, at samkvemsret tillægges en part under forudsætning af, at den ud-
øves i en bestemt tredje mands hjem. Det er i al fald, når det gælder unge
børn, endvidere almindeligt at stille som vilkår, at den samkvemsberet-
tigede henter barnet og bringer det tilbage til dets bopæl.

Specielle problemer opstår, hvis den ene af forældrene gifter sig igen
eller bliver forlovet. Hvis dette gælder den af forældrene der har for-
ældremyndigheden, vil dette ikke sjældent føre til, at samkvemsretten
ønskes helt ophævet, idet den nye ægtefælle skal træde i den samkvems-
berettigedes sted. Hvis det er den anden af forældrene der gifter sig
på ny, så nærer den af forældrene der har forældremyndigheden ofte
modvilje overfor den nye hustru (eller mand) og børnene vil da ofte
direkte eller indirekte være under indflydelse af denne part og dette vil
da skabe en uvilje hos dem mod at træffe den samkvemsberettigede.
Ikke mindst under disse omstændigheder vil det være meget vanskeligt
at gennemtvinge samkvemsretten, hvorved bemærkes at den samkvems-
berettigedes interesse for at bevare kontakten med børnene ofte for-
mindskes, når denne indgår et nyt ægteskab.

I forbindelse med samkvemsretten kan det være af betydning at have
adgang til ifølge den ene eller begge parters ønske at beskikke en god
mand eller kvinde som kunne give gode råd og være til hjælp i sagen,
jfr. den norske lov om børn i ægteskab, § 8 stk. 5, jfr. også § 7 i loven om
børn født uden for ægteskab. Parterne kunne da henvende sig til denne
mand eller kvinde med deres klager og få lejlighed til at diskutere sagen
med ham. En erfaren mand eller kvinde kan sikkert ikke sjældent med-
virke til en fredelig og fornuftig udøvelse af samkvemsretten. Sandsyn-
ligvis vil det være det mest hensigtsmæssige at en sådan mand bliver ud-
peget af børneværnsudvalget.

VIII. Samkvemsrettens gennemførelse
De stridigheder der opstår i forbindelse med samkvemsretten kan ikke
altid bilægges ved de foranstaltninger som er blevet berørt eller andre
lignende. Forskellige muligheder for at løse sagen kommer da i betragt-
ning, for det første de mere familieretsligt prægede reaktioner (A), d.v.s.
ophævelse af samkvemsretten eller ændring af den tidligere trufne af-
gørelse om forældremyndigheden. Desuden bør man tage under over-
vejelse, om det går an at anvende de almindelige processuelle tvangs-
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midler for at gennemtvinge samkvemsretten mod den anden ægtefælles
protest og ofte overfor barnets bestemte modstand (B).

A. 1. Ophævelse af samkvemsretten
Det gælder her selvfølgelig at finde ud af om parternes klager og på-
stande er rigtige, f. eks. om den samkvemsberetttigede øver dårlig ind-
flydelse på barnet, om dennes psykopatologiske tilstand er således, at
det ikke er forsvarligt at fortsætte samkvemmet, om vanskelighederne er
temporære, eller der er udsigt til at de bliver vedvarende o.s.v. Det må
endvidere undersøges, hvilken indflydelse de spændte forhold mellem
forældrene har på børnene, og børnenes indstilling til spørgsmålet, for-
udsat denne kan findes ved en upartisk og erfaren persons medvirken.
Hvis konflikterne hovedsagelig stammer fra den part, som har børnene
hos sig, kan det komme i betragtning at tage spørgsmålet om forældre-
myndigheden op til en ny prøvelse. Det kan da vise sig, at trods alt må
den ægtefælle, som har fået forældremyndigheden anses for den bedst
egnede til at besørge børnenes opdragelse. Den anden part kan endog
være uegnet til at opdrage børnene og ikke så sjælden uvillig til det, til
trods for at vedkommende holder fast på samkvemsretten.

Når der fremsættes krav om ophævelse af samkvemsretten er der
mange hensyn som bør vejes mod hinanden, hvorved man må tage den
ordning i betragtning, som er knæsat ved lovbestemmelserne herom, at
samkvemsretten er lovens hovedregel, og at den bør gælde »medmindre
særlige omstændigheder taler derimod«. Afgørelsesinstansen bør her
sætte sig grundig ind i problemerne og ikke udelukkende betragte den
ydre handlemåde og reaktioner. Det er f. eks. muligt, at en mand, som
er drikfældig eller har været i konflikt med loven eller endog er af
psykopatisk natur, kan give barnet varme og ømhed, og at forbindelse
med barnet vil være af positiv værdi for dette. De organer som afgør
sagen kan midlertidigt ophæve samkvemsretten eller udsætte besøgene
eller ændre ordningen på andre punkter på grundlag af den erfaring
som eventuelt foreligger.

I dr. med. Gudrun Bruns bog om skilsmissebarnet, som man tidligere
har henvist til, gennemgår forfatteren et omfattende materiale på dette
område og hendes undersøgelser og resultater er af stor værdi for juri-
ster som beskæftiger sig med disse sager.

2. Ændring af afgørelser om forældremyndigheden

I anledning af stridigheder i forbindelse med samkvemsretten kan spørgs-
målet om samkvemsretten tages op til en fornyet prøvelse. Hvis den
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af forældrene som har fået tillagt forældremyndigheden viser en chi-
kanøs adfærd, så kan dette indicere at denne overhovedet ikke er egnet
til at besørge barnets opdragelse, og forældremyndigheden kan i så fald
blive overført til den anden, forudsat at denne er egnet til at besørge op-
dragelsen. Der skal dog erfaringsmæssigt ret meget til for at forældre-
myndigheden bliver overført på dette grundlag, hvilket også har gode
grunde for sig, idet stabilitet hvad angår ordningen af forældremyndig-
heden selvfølgelig er af stor betydning, jfr. herved f. eks. højesteretsdom
i U. 1961, s. 992. Den kendsgerning, at der er adgang til at tage børnefor-
delingsspørgsmålet op til en fornyet prøvelse, vil dog sikkert have den
virkning, at den part der har forældremyndigheden bliver mere med-
gørlig, jfr. advokat Støylens udtalelse i hans tidligere citerede bog,
s. 120.

Ved den oprindelige afgørelse af hvem af forældrene der skal tillæg-
ges forældremyndigheden kan det forekomme, at man tager i betragt-
ning at det allerede faktisk har vist sig, at den der har børnene hos sig
pendente lite har forhindret den anden i samkvem med børnene, jfr.
dommen i U. 1961, s. 190.

B. Processuelle tvangsmidler i forbindelse med samkvemsretten.
Sanktioner i tilknytning til samkvemsretten

1. Umiddelbar fogedforretning, jfr. f. eks. den danske Retsplejelov § 609.
Som tidligere berørt har de danske og svenske domstole været af den
opfattelse at samkvemsretten principielt kan gennemtvinges ved umid-
delbar fogedforretning. Men man har både fra domstolenes og teoreti-
kernes side lagt vægt på, at fogeden efter omstændighederne er beret-
tiget til at nægte udlevering af hensyn til barnet, der psykisk og muligvis
helbredsmæssigt i høj grad påvirkes af de spændte forhold under en
sådan forretning. Jfr. f. eks. her ved den tidligere refererede danske
højesteretsdom af 1945, hvor det hedder, at der for højesteret ikke er
gjort gældende, at særlige forhold skulle gøre det betænkeligt for tiden
at gennemføre samkvemsretten. Det samme fremgår af en kendelse af-
sagt af den danske højesteret den 28. juni 1961, U. 1961, s. 798, hvor
fogedretten og landsretten ikke ville gennemføre umiddelbar fogedfor-
retning krævet af moderen, som var samkvemsberettiget overfor to
drenge på 12 og 13 år, som ikke ville hjem til moderen på de af øvrig-
heden bestemte besøgsdage, hvorved man lagde særlig vægt på drenge-
nes alder og indstilling overfor moderen samt til oplysninger om den
yngste drengs nervøse tilstand. Højesteret udtaler i sin kendelse, at der
ikke findes at foreligge sådanne særlige omstændigheder, som under
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hensynet til børnenes tarv kan begrunde, at den af øvrigheden trufne be-
stemmelse om moderens lovhjemlede samkvemsret ikke kan gennem-
føres. Jfr. også U 1961, s, 807, hvor fogeden nægtede bistand til at gøre
samkvemsret gældende overfor henholdsvis 10 og 13 år gamle børn.
Vestre Landsret udtaler, at da det ikke kunne antages, at gennemførelse
af faderens samkvemsret ville medføre alvorlig skade for børnenes vel-
færd, burde fogeden have fremmet forretningen.

Fogedforretningen har her et levende objekt - et barn og udleverin-
gens dramatik kan ofte befrygtes at udsætte barnet for alvorlige psyki-
ske lidelser. Det må være fogedens opgave efter et skøn baseret på en
undersøgelse af den konkrete situation at tage stilling til, om hensynet
til barnet ikke kræver, at udleveringen nægtes. Fogeden kan vel ikke i
og for sig nægte at påbegynde fogedforretningen, men der bør under
denne være adgang til at tilvejebringe nærmere oplysninger om, hvor-
vidt der foreligger særdeles omstændigheder in casu der måtte tale imod
at fremme denne. Noget lignende skøn foreligger hos domstolene, når
indehaveren af forældremyndigheden kræver et barn udleveret, f. eks.
fra plejeforældre, og der findes vistnok i alle de nordiske lande domme
der har prøvet de grunde der måtte tale imod udlevering i et sådant til-
fælde. For Sveriges vedkommende henledes opmærksomheden på de af
justitierådet Nils Beckman refererede domme i Svensk Familjerätts-
praksis, 1954, s. 90-91 samt samme forfatter i Sv. J., 1956, s. 297-299
og 1962, 618-619, af hvilket fremgår, at udlevering undertiden er ble-
vet nægtet idet man måtte befrygte alvorlige psykiske lidelser for bar-
net, men undertiden har man fremmet udleveringen. Af danske domme
vil den såkaldte Poul-sag, U 1954, s. 693 (H), jfr. T.f.R. 1955, s. 426-429
være mest kendt, og der foreligger også nogle islandske højesterets-
domme, hvorved man har nægtet udlevering med den motivering, at
udlevering måtte befrygtes at være overvejende betænkelig for barnets
velfærd, under henvisning til børneværnsmyndigheders og undertiden
psykologers udtalelser (jfr. f. eks. højesteretsdomme af den 24. okt. 1958,
bd. XXIX, s. 651, og 19. dec. 1958, bd. XXIX, s. 831). Man kan sige
at spørgsmålet om selve fogedforretningens skadelige virkning er nogen-
lunde parallelt i disse to tilfælde, men ellers er sagsforholdet anderledes
i disse tilfælde - på den ene side er det meningen at gennemtvinge en
begrænset ret til personligt samkvem, men i det andet tilfælde er det
et spørgsmål om vedvarende vårnad af barnet. I det sidste tilfælde
gælder det et engangsindgreb, i det første tilfælde kan det stadig blive
aktuelt at benytte tvangsmidler.

Det er hævet over enhver tvivl at denne retslige udvej kan bidrage



til at gøre samkvemsretten effektiv og sikkert også vil have sin præ-
ventive virkning på den part som saboterer samkvemsretten. Som tid-
ligere fremhævet må denne udvej imidlertid anses for at være meget
betænkelig, idet barnet her bliver direkte objekt for den tvangsmæssige
gennemførelse af samkvemsretten, hvorved man ofte kan befrygte ska-
delige virkninger på barnet. Højesteretssagfører Ahnfelt-Rønne har
skildret dette på en malerisk måde, idet han siger: »Af alle civile kon-
stellationer er den vel den uhyggeligste: Faderen - fogeden - det skri-
gende barn - den grædende moder og alt dette for at opnå, at barnet
besøger faderen den sidste søndag i måneden fra 12-20«. Man kan
her stille sig det spørgsmål, om der er stor udsigt til at barnet vil reagere
på en nogenlunde tilfredsstillende måde under opholdet hos den sam-
kvemsberettigede efter udleveringens dramatik. Endvidere kan man
næppe gentagne gange gå med til at fremme en fogedforretning for at
gennemtvinge samkvemsretten.

Uden at diskutere denne udvej nærmere vil jeg udtale som min op-
fattelse, at jeg finder det meget tvivlsomt om der overhovedet de lege
ferenda bør være adgang til en umiddelbar fogedforretning i forbindelse
med samkvemsretten. Hvis man vil gå med til denne udvej forekommer
det mig, at der som regel burde være en repræsentant for børneværns-
myndighederne til stede under en sådan forretning. Jeg er også af den
opfattelse at man bør ved en upartisk parts medvirken forsøge at finde ud
af, hvordan børnenes indstilling er til samkvemmet - kendskab hertil er
af betydning ved løsning af sagen, navnlig når det gælder ikke helt små
børn, f. eks. 12 år og ældre.

2. Handlingsdom med bødesanktion (eller hæfte), jfr. f. eks. den
danske retsplejelovs § 499. Denne udvej har den indlysende fordel, at
den ikke er vendt mod barnet i samme grad som den umiddelbare foged-
forretning. Men der er også vanskeligheder forbundet med denne udvej
- hvis moderen er velhavende så kan hun betale sig fra pligten, og hvis
hun er mindre velhavende, er det ikke særlig tiltalende at gøre udlæg
i de penge, hun ellers ville bruge til barnets bedste, og således forringe
hendes muligheder for at besørge dets opdragelse og uddannelse. Hvis
man så ville gøre alvor af at hensætte den modvillige indehaver af for-
ældremyndigheden i hæfte, står man overfor lignende hjerteskærende
scener som ved de umiddelbare fogedforretninger. Også denne udvej
lider af åbenbare mangler, hvorved dog bemærkes at selve handlings-
dommens afsigelse i nogle tilfælde kan virke præventivt, således at man
ikke behøver at gribe ind enten med bødesanktion eller hæfte (dette gæl-
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der for så vidt også afsigelse af en kendelse om fremme af en umiddel-
bar fogedforretning).

2. Tvangsbøder (vite) kommer også i betragtning som et tvangsmid-
del, jfr. f. eks. den norske lov om børn i ægteskab, § 11, jfr. også § 4 i
loven om børn født uden for ægteskab. De svenske og finske domstole an-
vender også tvangsbøder for at gennemføre samkvemsretten. Denne ud-
vej lider også af den mangel, at selve inddrivelsen af tvangsbøderne bl. a.
vil forringe mulighederne for at give barnet en nogenlunde passende ud-
dannelse. Pålæggelse af tvangsbøder per se vil sikkert ofte virke præven-
tivt, således at det ikke vil blive aktuelt med inddrivelse af disse, jfr. de
norske erfaringer, som jeg vil give oplysninger om i det mundtlige ind-
læg.

4. Den af forældrene, der har forældremyndigheden, kan blive erstat-
ningspligtig på grund af en tilsidesættelse af bestemmelser om sam-
kvemsretten for så vidt angår udgifter som den samkvemsberettigede
har haft i anledning heraf (f. eks. rejseudgifter o.s.v.).

5. Der er ikke i noget af de nordiske lande, så vidt man kan se, knyttet
en direkte straffetrussel til overtrædelse af bestemmelser angående sam-
kvemsret, og det ville være yderst betænkeligt at udnytte denne udvej
for at effektivisere samkvemsretten.

Man må sikkert erkende, at ingen af disse udveje er tilfredsstillende.
Den umiddelbare fogedforretning må anses for under mange omstæn-
digheder at være direkte skadelig for barnets velfærd, men de andre
udveje lider af andre mangler. Man må imidlertid indrømme, at en lov-
bestemmelse om samkvemsret uden adgang til at benytte tvangsmidler
næppe vil blive respekteret - selve muligheden for at anvende tvangs-
midler kan have sin heldige indflydelse. Hverken handlingsdom eller
tvangsbøde vil som regel virke direkte skadeligt for barnet (indirekte
kan de det), og jeg er af den opfattelse, at det vil være tilrådeligt de
lege ferenda at anvende disse to slags tvangsmidler, men ikke andre og
at dette bør præciseres i lovteksten, jfr. herved den norske lov om børn
i ægteskab af 1956, § 11, og § 4 i loven om børn født uden for ægteskab.

IX. Resumé og nogle konklusioner
1. I denne udredning har jeg indledningsvis forsøgt at gøre rede for de
tilfælde, hvor det vil blive aktuelt med samkvemsret. Endvidere har jeg
forsøgt at belyse samkvemsrettens udvikling i de nordiske lande og at
give oplysninger om de nugældende retsregler i de nordiske lande samt



nogle andre lande. Jeg er også kommet ind på nordisk retspraksis på
dette område.

2. I udredningen har jeg udtrykt den opfattelse, at der er over-
vejende grunde som taler for at have kodificerede regler om samkvems-
retten og at de kodificerede nordiske retsregler overhovedet virker godt,
når det gælder samkvemsrettens omfang og elasticitet. Jeg har udtalt,
at samkvemsret også burde anerkendes mellem fader og hans barn født
udenfor ægteskab samt i nogle tilfælde, hvor forældremyndigheden er
tillagt en anden person end barnets forældre.

3. Når det gælder forberedelsen af afgørelser angående samkvems-
retten, så har jeg givet udtryk for den opfattelse, at man bør lægge større
vægt end hvad nu er tilfældet på den personlige berøring med parterne
og børnene. Personlige samtaler med erfarne embedsmænd og dommere
og de organer som beskæftiger sig med mægling i skilsmissesager vil her
være af stor betydning, hvorved man stræber efter at tale parterne til
enighed om en fornuftig og praktisk ordning af det personlige samkvem.
Advokater som i stor udstrækning beskæftiger sig med disse sager løser
en betydningsfuld opgave ved at bidrage til mindelige ordninger på dette
område. Ved afgørelser af problemer angående samkvemsretten senere
hen vil den personlige kontakt med parterne og børnene også være i høj
grad ønskelig.

4. Hvad en tvangsmæssig gennemførelse af samkvemsretten angår,
så har jeg udtrykt betænkeligheder ved at anvende umiddelbar foged-
forretning som et tvangsmiddel, og det er min opfattelse, at der ikke
skulle være adgang til at gennemtvinge samkvemsretten på denne måde.
Omend en handlingsdom med bødesanktion samt tvangsbøder lider af
mangler som tvangsmidler i denne forbindelse, så kan man næppe ude-
lukke adgangen til at anvende disse overfor en part der ikke respekterer
samkvemsretten. Man burde i lovbestemmelserne om samkvemsret præ-
cisere hvilke tvangsmidler der er adgang til at benytte.

5. Problemerne omkring samkvemsretten er kun en brøkdel af det store
problemkompleks som opstår på grund af skilsmisserne. Det er derfor van-
skeligt at diskutere disse uden at komme ind på mange af de store pro-
blemer som er tilknyttet skilsmisserne. I denne udredning har jeg dog
forsøgt at indskrænke mig til at diskutere de specielle problemer som an-
går samkvemsretten uden at komme ind på de almindelige sociale pro-
blemer i forbindelse med skilsmisserne, bl. a. under hensyn til at disse
spørgsmål for nylig er blevet diskuteret på et nordisk juristmøde.
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