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Debattledaren, højesteretsadvokat Valborg Snævarr, Island, hälsade alla väl-
komna och inledde med en kort presentation av debattämnet, varefter han
redogjorde för mötesordningen och lämnade ordet till deltagaren från Sverige,
professor, jur.dr. Anders Agell.

Deltagaren från Sverige, professor, jur.dr. Anders Agell:

Vad som har kallats det nordiska familjerättsprojektet har byggt på direktiv från
justitieministrarna. Uppgiften har varit att kartlägga rättsläget i våra fem
nordiska länder samt att diskutera möjligheterna av lagharmonisering. Är detta
ett realistiskt framtidsprojekt eller har det redan framtiden bakom sig? Skulle
man på något delområde som vi behandlat vilja söka lagharmonisera, skall det i
varje fall inte behövas några ytterligare förarbeten för att utröna gällande rätt.
Det finns i fyra tjocka böcker, nota bene om man inte väntar för länge. Frågor
om t.ex. föräldraansvar tycks sedan ett par decennier ha blivit föremål för
nästan permanent lagstiftningsverksamhet på sina håll. Då är det inte lätt att
harmonisera. 

Professor Lødrup och jag hade uppdraget från början tillsammans med
professor Linda Nilsson, som lämnade oss när hon blev rektor för Köpenhamns
universitet. I stället övertog Svend Danielsen den danska forsknings- och
bevakninguppgiften. Hela tiden har vi haft stor hjälp av prof. Urpo Kangas från
Helsingfors. Vi har också från fall till fall fått hjälp från Island. Under den sista
etappen har också docenten Anna Singer från Uppsala medverkat. Vi har genom
egna forskningar och över 50 sammanträdesdagar vid mera än 20 tillfällen



under fyra år sökt att ingående jämföra och kvalitativt diskutera de rättsliga
lösningar, som vi har på de personliga, ekonomiska och sociala frågor som
familjerätten aktualiserar. 

I en del frågor går vi längre i våra böcker än att enbart rättsjämföra. Vi eller
författaren till den enskilda boken har diskuterat för och nackdelar med olika
alternativ och i viss utsträckning gjort rekommendationer av vad som förefaller
vara särskilt goda lösningar. Både ändamålsenligheten och begreppsbildningen i
regelsystemen har då intresse. Det har varit mycket lärorikt att vidga perspekti-
ven i anslutning till grundvärderingar som i stort sett är gemensamma överallt i
Norden. Det skall dock inte förnekas att en del rättspolitiska frågor till sist
måste få politiska avgöranden, även om det inte borde vara fråga om partipoli-
tiska eller ens politiskt ideologiska val.

I våra direktiv angavs två allmänna skäl för strävan efter lagharmonisering
inom Norden. Dels rörligheten mellan de nordiska länderna som kan medföra
nackdelar när människor flyttar från ett land till ett annat, dels möjligheten för
de nordiska länderna att genom samarbete inbördes få en starkare röst i den
europeiska utvecklingen. Om människor, som flyttat från ett land till ett annat,
plötsligt kan utlösa andra rättsprinciper än före flyttningen, kan det innebära
nackdelar. Det kan bli en egendomlig överraskning om det plötsligt blir nya
regler om egendomsfördelning vid skilsmässa eller efter dödsfall om man har
flyttat en tid före händelsen i fråga. 

Att man får tillämpa nya regler efter en flyttning har mycket mindre betydel-
se i en del frågor inom barnrätten som skall diskuteras i dag. Att man genom
flyttning kommer att omfattas av nya regler om t.ex. föräldraansvaret, vårdna-
den över barn, det är inte så ingripande eftersom beslut om föräldraansvar
normalt ändå alltid kan omprövas. 

I dagens ämne ingår både några allmänna perspektiv på vårt projekt och
framför allt en diskussion av ett par valda frågor eller områden inom barnrätten.
Vi lever onekligen i en annan tid i fråga om nordiskt lagsamarbete än vi gjorde
t.o.m. 1960-talet. Nu vill politikerna styra på ett mycket tidigt stadium av lag-
stiftningsprocessen inom familjerätten och arvsrätten. Det är enligt min mening
en viss risk att lagstiftningens kvalitet blir lidande om politiska ändringsönske-
mål i enskilda frågor leder till lagstiftning utan att man skapat en genomtänkt
totalbild av samspelet mellan olika regler och den begreppsbildning som man
använder sig av. Men det där kan variera på olika områden. Jag tror att alla vi
som varit med om projektet har uppfattningen att lösningarna kan bli kvalitativt
särskilt bra om vi lär av varandra. 

Bland annat är det viktigt att finna en god balans mellan principstyrning och
hänsynstagande till de enskilda fallens särart. Det är med andra ord fråga om
förutsebarhet å ena sidan och flexibilitet å den andra. Som jag angett i min
skriftliga rapport finns det här klara nationella skillnader som märks inom
familjerättens område. 
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Inititativet till ett nordiskt familjerättsligt projekt av något slag togs nog
faktiskt av Göran Lambertz, justitiekansler i Sverige, som då var rättschef. Jag
tror att han inspirerats av ett akademiskt seminariesamarbete mellan länderna
som han deltagit i. Nu måste man nog ändå till sist befara att viljan till nordisk
lagstiftningssamarbete av mer ambitiöst slag inte är så stor när saken ställs på
sin spets. För två år sedan hade jag tillfälle ensam presentera böckerna om
äktenskapsrätt och om arvsrätt vid ett justitieministermöte utanför Stockholm.
Peter Lødrup kunde tyvärr inte komma. Samordningsintresset varierade uppen-
barligen en hel del mellan ministrarna från de olika länderna. 

Det vore intressant om juristerna i våra länder, inte bara politikerna, kan ha
synpunkter på det här ämnet liksom på de särskilda frågorna inom barnrätten,
vilka skall stå i centrum för dagens debatt. Tack så mycket.

Deltagaren från Norge, professor, dr. jur. Peter Lødrup:

Endring av etablert farskap – er ensartede nordiske regler mulig?

I. Innledning

1. Dagens emne. Mitt emne her i dag er i hvilken grad lovgivningen bør legge
begrensinger i veien for at det biologisk korrekte farskap skal kunne klarlegges,
og om ensartede nordisk regler er mulig. Og det er naturlig å tilføye: Er det
ønskelig? 

Det materielle spørsmål er dettet: Skal farskapet så langt mulig være identisk
med det biologisk korrekte, eller skal et rettslig farskap også kunne begrunnes
av andre kriterier? Skal – som det er formulert av Anna Singer, „ett socialt
grundat föräldraskap … under vissa omständigheter prioriterats med hänvisning
till skyddet av barnets intressen“?38 På den nordiske skaleaen er det Norge og
Danmark som danner ytterpunktene. I Norge er det biologiske forskapet etter
lovendringer i 1997 og 2002 nå prioritert, mens dansk legger større vekt på å
verne om det etablerte farskapet. Norge står alene ved den unntaksfrie retten til
å få prøvet om et etablert farskap er identisk med det biologiske farskapet, og i
benektende fall få dom for opphevelse av farskaspet. De standpunkter som
norsk rett inntar i dag til endringsspørsmål, bygger på verdisyn som avviker fra
holdninger som så sent som på 1990-tallet ble lagt til grunn både av Norges
Høyesterett og Stortinget, nemlig at et biologisk korrekt farskap bare var ett
moment som spilte enn ved endringsavgjørelse, og at det fortsatt burde oppstil-
les visse vilkår for å gå til endringssak. 
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2. Førstegangsfasettelse av farskap. På to punkter er det – med noen få, men
lite vidtfavnende unntak – nordisk enighet ved førstegangsfastsettelse av far-
skap. Målsettingen når barnet er født av en ugift mor,er å finne frem til den bio-
logiske far. Erkjenner ikke vedkommende mann farskapet, blir det fastsatt ved
dom, og da er det bare det biologiske farskapet som er relevant. 

Førstegangsfastsettelse av farskapet til et barn født av gift mor, følger i alle
de fem land pater est-regelen. Ektemannen blir barnets far. Her har man således
i alle fem land bevisst valgt å legge farskapet på en mann som i en del tilfelle
ikke er den biologiske faren. Farskap kan altså etableres på tre måter, etter pater
est-regelen, erkjennelse eller dom. Hvordan bør så reglene for endring av et
etablert farskap være? 

3. DNA-teknologiens betydning. Før jeg går videre, er det grunn til å under-
streke at uten DNA-teknologien, vil det meste av det jeg idag vil være opptatt
av, vært umulig å gjennomføre. Har man materiale for å ta DNA-prøver av de
impliserte parter, vil svaret på farskapet til et barn praktisk sett kunne avgjøres
med sikkerhet, enten i negativ eller positiv retning. Det er denne eliminering av
enhver bevisstvil om farskapet, som muliggjør dagens debatt og den nye norske
lovgivningen på dette området. 

4. Hvem er barn? Det er også grunn til å understreke at med barn menes enhver
person – alder har lite å gjøre med avgrensningen av begrepet barn i vår
sammenheng. Barnet vil i flertallet av endringssaker være i voksen alder. I en
nylig norsk endringssak var barnet født i 1943. Dette betyr at det tradisjonelle
hensynet til „barnets beste“, kommer i bakgrunnen, her tenker vi normalt på den
mindreårige. Det er således i flertallet av tilfelle en konflikt mellom voksne
mennesker vi står overfor. – dette kommer jeg nærmere tilbake til. 

5. De interesserte personer. Rett til endringssak i Norge har både barnet, moren
og den rettslige far og den mann som mener seg å være biologisk far hvor
farskapet bygger på pater est-regelen og erkjennelse. Men det illustrerer hvor
langt norsk rett i dag har trukket konsekvensene av sitt prinsipielle grunnsyn, og
er formulert slik i barneloven § 6: 

„Barnet, kvar av foreldra og tredjemann som meiner han er far til eit
barn som allerede har ein far, kan alltid reise sak for domstolane om far-
skap etter ekteskap eller vedgåing.“

Alle frister og skjønnsmessige vilkår for saksanlegg ble som nevnt opphevet i
1997 og 2002. Slike prosessuelle hindringer er det i ulike grad i de øvrige nor-
diske land. La meg si at jeg deler det grunnsyn denne regelen bygger på. Men vi
ser avstanden mot annen nordisk rett. 
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II. Gjenopptakelse – „resning“ – av rettskraftige dommer – bakgrunnen

1. Innledning. I en særlig stilling står en endringssak hvor farskapet er fastslått
ved dom. Da kommer de prosessuelle regler om gjenopptakelse av rettskraftige
avgjørelser inn i bildet, og spørsmålet blir om farskapssaker skal settes i en sær-
stilling i gjenopptakelsessammenheng. Her gjaldt inntil nylig i alle de nordiske
land at utgangspunktet var at det var de alminnelige regler om gjenopptakelse –
med visse justeringer – i prosesslovgivningen som kom til anvendelse. Sett i
fugleperspektiv kan vi si at gjenopptakelse i alle land møtte betydelige proses-
suelle og materielle problemer. Vi har bare et forsvinnende lite antall slike saker
– praktisk sett kan vi se at endring av et farskap basert på en domstolsavgjørelse
ikke var noen farbar vei, med mindre partene frivillig hadde latt seg underkaste
en DNA-undersøkelse, og denne viste at den tidligere dommen var gal.

Målsettingen for domstolene er som nevnt ved førstegangsfastsettelse å
komme frem til det biologisk korrekte farskapet. Her er det altså tale om farska-
pet til et barn født av ugift mor. Vi vet at av de mange tusen dommer ble avsagt
før DNA-analysenes tid, er farskap blitt idømt uten at vedkommende mann var
den biologiske faren, Jeg nevner min rapport at mange dommer gir uttrykk for
tvil og at 13 norske høyesterettsdommer er avsgt under dissens 3–2.

2. To spørsmå er grunnleggende. Hvis partene frivillig får en DNA-erst som
viser at den tidligere dommen er gal, bær de da ha en ubetinget rett til å få saken
gjenopptatt og farskapwt opphevet? Det annet spørsmål er dette· Hvis bare en
av påartene, normalt barnet eller faren, ønsker avlagt blodprøve med hneblikk
på DNA-analyse, skal da det kunne gjennomføres mot moren eller barnets pro-
test? Dette spørsmålet blevurdert av Norges Høyesterett i plenum i 1998, og
svaret på benkektende med 9 mot 8 stemmer. Senere har Danmarks Højesteret
kommet til det samme resultat, som også antas å være gjeldende rett i de øvrige
nordiske land. 

Det har interesse å konstatere at de to fraksjoner i Høyesterett har omfattende
begrunnelser for sine syn, og drøftelsen var prinsipiell. Vi kan derfor si at begge
fraksjoner inntok det standpunkt de mente hadde den rettspolitisk beste grunn
for seg. En bemerkning fra annenvoterende, som representerte mindretallet kan
det være grunn til å sitere: „Biologisk riktig farskap er ikke ansett som en
privatsak.“39 Men det mente altså ikke flertallet. 

Med dette var rettstilstanden tilsynelatende konservert. 

3. Barneloven § 28a: Men da hadde man ikke regnet med politikerne. Barne- og
familiedepartementet gikk i et høringsnotat bl.a. inn for at gjenopptakelses-
muligheten skulle være åpen, og uten begrensninger. Det var få som uttalte seg
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om forslaget, men det kan nevnes at Den norske advokatforening var positiv. I
Stortinget gikk forslaget gjennom uten særlig debatt eller motforestillinger.
Gjenopptakelsesreglene for farskapssaker ble flyttet fra rettergangsloven til
barneloven, i en ny § 28a: 

Ei rettskraftig avgjerd kan krevjast gjenoppteke utan omsyn til vilkåra i
tvistemålslova §§ 405–408 dersom det ikkje låg føre ein DNA-analyse i
saka. Vert det gjenopptaking, skal retten gje pålegg om blodprøve og
DNA-analyse. Når DNA-analysen ligg føre, gjeld regelen i § 25 første
ledd. 

Med denne regelen har Norge inntatt et stanpunkt til gjenopptakelse som skiller
seg sterkt fra regelverket i de øvrige nordiske land. Noen offentlig debatt om
denne reformen, og heller ikke de øvrige reformer i Norge de senere årene, har
det ikke vært. 

III Litt om de faktiske forhold

1. Saksbehandlingsreglene. Vurderingen av materielle rettsspørsmål influeres
også av reglene om saksbehandlingen. Med unntak av Danmark må alle endrin-
ger i et etablert farskap skje ved dom. I Norge er saksbehandlingen for dom-
stolen meget forenklet. Når stevning kommer inn til retten, blir partene pålagt å
avgi blodprøve med henblikk på en DNA-analyse. Når resultatet av den fore-
ligger, kan dom avsis uten hovedforhandling, barneloven § 25. Saksbehand-
lingen blir i seg selv derfor ingen belastning for partene, og dom kan skje raskt.
Advokatbistand er i prinsippet ikke nødvendig. 

2. Hva har skjedd i Norge i praksis etter 1. april 2003? Så kan man spørre:
Hva har skjedd i praksis? Har det kommet inn mange saker om endring av

farskap, og hvilke faktiske familieforhold skjuler seg bak de tilfelle hvor
endringssak blir begjært? Her er det praksis etter 1. april 2003 som er av
interesse, da var de norske reformene på plass.40

Noen tall kan lede oss på vei: 
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Hva gir disse tallene oss? Det kan reises spørsmål om 211 saker er et høyt tall.
Etter min mening er det ikke det – dette var det første året endringsmulighetene
etter at endringsreglene ble liberalisert. Tallene vil utvilsomt gå ned etterhcert. 

Barnets alder:

Tallene her gir en klar konklusjon: Barna er voksne.Videre vil jeg peke på at
ingen barn som fikk en far ved dom, var født etter 1991 da saken ble begjært
gjenopptatt. Forklaringen er enkel nok: Vi er da etter DNA-analysenes innog i
norsk rett. 

30

25

20

15

10

5

0
40–45 46–50 51–55 56–60 61–65 66–70 71–75 76–80 81–85 86–90 91–95 96–02

Fødselsår

A
n

ta
ll

 s
a

k
e

r

Fordeling barnets fødselsår

 DOM  Pater est  Erkjennelse

140

120

100

80

60

40

20

0
Dom Erkjennelse Pater est Totalt

Farskapet opprinnelig fastsatt ved

A
n

ta
ll

 s
a

k
e

r

Resultat av DNA-analyse i endringssaker reist i  
perioden 1.4.03–20.4.04 (211 saker)

 Farskapet utelukket  Farskapet bekreftet

36%

64%

Nordisk lagharmonisering inom familjerätten 139



IV. Nærmere om gjenopptakelse av rettskraftig farskapsdommer

1. De ulike momenter. DNA-teknologien har medført at slike saker nå i det alt
vesentlige hører rettshistorien til. Grovt sett kan vi si at vårt problem – gjenopp-
takelse av rettskraftige farskapsdommer – bare har betydning for barn som mer
minst 15 år og eldre. Av den tabellen som jeg tidligere har vist, er det i Norge
etter lovendringene i 2003 ikke begjært gjenopptakelse i noe tilfelle hvor barnet
er født før 1990. Et klarere bevis for at de tradisjonelle farskapssakene hører
historien til kan vi neppe få. DNA-teknologien har resultert i at faskapet blir
erkjent av vedkommende mann hvor DNA.analysens resultat utpeker ham som
far. 

Vi kan altså konstatere at diskusjonen om gjenopptakelse av farskapsdommer
må baseres på at det barn det gjelder, er en voksen person – om ikke i dag, så
hvertfall om noen få år, avhengig av når DNA-analyser ble alminnelig i
vedkommende land. 

Ved vurderingen av om det bør være en generell adgang til gjenopptakelse av
farskapsdommer, bør man videre erindre dette: Målsettingen for domstolene har
vært klar. Å avsi en dom som legger farskapet på den mann som er den bio-
logiske faren. Men med eldre tiders medisinske vitenskap lå det i sakens natur
at det kunne klebe tvil ved domsresultatet. Med den medisinske viten man
hadde før DNA-teknologien kom i bruk i tiden rundt 1990, var resultatet i disse
avgjørelsene ikke sikre, og morens forklaring var i mange tilfelle utslagivende
for at dommen gikk ut på at den saksøkte mann var barnets far. At moren i en
del tilfelle forklarte seg uriktig, og at det ble avgjørende for resultatet, er ikke
tvilsomt. Når det i lovforarbeidene til den norske barneloven fra 1981 heter at
det er et sterkt moment mot gjenopptakelse sies at bevisene svekkes med tiden,
slår dette ikke lenger til. Det grunnleggende spørsmål blir derfor om disse
forhold skal kunne begrunne en konservering av farskapet, eller om dagens
DNA-teknikk bør tilsi at det åpnes adgang til å få de eldre dommers riktighet
bekreftet eller avkreftet. Det er i svaret på dette spørsmålet at de nordisk rett
lands rett idag har valgt ulike løsninger. 

2. Hvem har interessert i gjenopptagelse? Jeg har allerede presentert det
persongalleri som kan ha interesse i en endring av det bestående farskape. Ved
gjenopptakelse rettes søkelyset i første rekke den far som mener seg uriktig
dømt som far. Pretensjonen er å få opphevet et farskap som ikke er biologisk
korrekt, og i strid av det faktum dommeren burde lagt til grunn. I det store fler-
tallet av disse tilfellene er det grunn til å tro det vært liten eller ingen kontakt
mellom ham og barnet. Det er således ikke noe sosialt forhold som skal brytes
opp. En av plenumsakene fra 1998 ble gjenopptatt etter de nye reglene, og han
ble utelukket som far – han og barnet hadde såvidt vites ikke sett hverandre.
Saken ble omtalt i pressen, og barnet, som nå var i trevdeårsalderen, ble inter-
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vjuet i media. Hennes reaksjon var at „tapet“ av faren var greit nok. Men at
moren hadde løyet for henne, hadde vakt sterke reaksjoner. Mannen – som nå
var i syttiårene – hadde senere giftet seg og hadde barn i ekteskapet. Det er lett
å se at farskapsopphevelsen var en stor lettelse for familien – et særkullsbarn vil
jo alltid gjøre et arveoppgjør komplisende. Og det rent følelsesmessige har stor
betydning: Man blir fritatt for et farskap man gjennom hele livet har oppfattet
som galt. Her berører vi et viktig punkt: 

Det er åpenbart av interesse å vite mer om hvordan forholdet har vært
mellom faren og barnet. At det i mange tilfelle kan ha vært godt, skal ikke
bestrides. Her er det grunn til å stoppe opp ved de tall jeg tidligere var inne på.
Det er bare et lite mindretall av fedre som har begjært gjenopptakelse av tidligere
dommer, av de mange tusen som et avsagt i tiden etter 1945. 

Det behøver videre ikke bare være ønsket om å få farskapet opphevet som er
motiverende, men også ønsket om visshet. En gnagende tvil vil ofte være
belastende for forholdet mellom far og barn, og en bekreftelse på at den tidlige-
re dom var riktig, kan her være positivt for dette. 

Barnets interesse i en gjenopptakelse står også sentralt. At det skal legges
hindringer i veien for at barnet skal fjernet en mann som far, har jeg vanskelig
for å se. At en mann som uriktig er dømt som far, skal ha noe rettskrav på å hind-
re endring i dette ved å nekte DNA-analyse, står for meg som fremmed tanke.

Jeg vil også her trekke inn moren, som etter min mening kan ha sterke
følelsemessige motiver – og som jeg finner beskyttelsesverdige – i å få en dom
som bekrefter hennes historie? Hvor dommen er basert på hennes forklaring, og
hun ikke har lagt alle fakta på bordet og hele tiden har visst at dommen er gal,
skal ha rett til å få eliminert det uriktige farskap, har jeg ikke betenkeligheter
ved, og det uavhengig av hva barnet og vedkommende mann måtte mene. 

3. Dom som frifinner for farskap. Hittil har interessen vært konsentrert om en
dom som pålegger farskap. Men gjenopptakelsespørsmålet oppstår også hvor
dommen har frifunnet den eller de saksøkte menn. Dette kan særlig være tilfelle
hvor moren i den kritiske tid har hatt samleie med flere menn, men ingen var
mer sannsynlig far enn den eller de andre, men også ellers. Hvor moren eller
barnet nå ønsker saken gjenoppatt for å få utpekt den rette far, bør det ikke være
noen hindringer for det. At en mann på grunn av eldre tiders mangelfulle bevis-
muligheter har et rettskrav på at farskapet ikke blir klarlagt, kan jeg ikke se
noen begrunnelse for. Slike tilfelle omfattes av gjenopptakelsesretten etter den
norske barnelovens § 28a. Har en person som er den biologisk far en beskyttel-
sesverdig interesse mot at hans farskap under den nye teknikk blir klarlagt? 

Og hvor frinnelsen skyldes at to menn kunne være far, men ingen kunne
utpekes som mer sannsynlig enn den andre, skal de vernes mot at sannheten
kommer frem, med de positive rettslige og følelselsesmssige følger dette har for
mor og barn, selv om barnet er i voksen alder? 
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V. Avsluttende bemerkninger

1. Behov for harmonisering? Hvis man spør om det er behov for en nordisk har-
monisering av reglene om gjenopptagelse av rettsskraftige farslapsavgjørelser,
må nok svaret bli nei i den forstand at det ikke skaper lovvalgsspørsmål eller på
annen måte er til ulempe for partene at rettsreglene varierer. En dom kan bare
gjenopptas i den land den er avsagt og etter det lands regler, uavhengig av hvor
partene er bosatt eller hvilket statsborgerskap de her. Det betyr f.eks. man ikke
kan risikere at et barn har en far f.eks etter finsk rett, men ikke etter norsk. 

2. Nytten av rettssammenlignende studier. At det ikke er noe behov for harmoni-
sering, betyr ikke at rettssammenlignende studier et uten betydning. Vi som har
deltatt i prosjektet om nordisk ekteskapsrett, arverett og barnerett, er enige om
at selv om ikke harmonisering i seg selv skulle være et mål, er kunnskap om
retten i andre nordiske land overmåte verdifullt. Det skaper mulighet for
vurderinger av alternativer som muligjør valg av den kvalitativt beste løsning.
Jeg følte – og jeg tror det deles av Anders Agell, Svend Danielsen og Anna
Singer – at det å leve seg fri fra nasjonal rett og vurdere alternativer på en
objektiv måte, var en langsiktig prosess. En fri og energisk nordisk meningsut-
veksling vil etter mitt syn gjøre vår rett bedre, selv om vi må akseptere at
enighet på mange punkter ikke er realistisk. 

3. Hvorfor er vi så forskjellige? Dette leder frem til mitt siste spørsmål: Hvorfor
er vi så forskjellige? Vi her vant til å tale om den felles nordiske kultur- og retts-
tradisjon. Vi er stolte av den. De problemstillingen jeg har skissert i denne korte
diskusjonsinnledning. er rettsliggjøringen av dypt menneskelige problemer.
Likevel er våre lands løsninger i så menneskelige verdispørsmål så forskjellige.
Man behøver ikke. og jeg vil nesten si man bør ikke – være jurist for å ta stand-
punkt til dem. Selv er jeg av den oppfatning – og har vært det lenge før endrin-
gene – at norsk rett har har valgt gode løsninger i disse vanskelige spørsmål. Og
såvidt jeg kan se, er ved løsningene i Norge juristene spilt en tilbaketrukket
rolle. Det er politikerne og de mange høringsinstanser som har lagt grunnen.
Men resultatene deles altså ikke av være gode naboer. 

Deltagaren från Danmark, adj. professor, dr.jur. Svend Danielsen:

Ensartede nordiske regler om forældreansvar?

Min opgave er at introducere bogen: „Nordisk Børneret II“. Den har undertitlen
„forældreansvar“. Emnet er med en finsk-svensk terminologi „vårdnad“. Der
står også noget om det, der på vestnordisk hedder samvær og på østnordisk
„umgänge“.
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1. I mit indlæg vil jeg gennemgå enkelte aktuelle problemstillinger og komme
ind på nordiske harmoniseringsmuligheder, –forudsætninger og –vanskelighe-
der. Jeg har konstateret, at der aldrig har været nordisk samarbejde om lov-
givningen om forældreansvar. Som regel har sekretariaterne beskrevet retsstil-
lingen i de andre lande – et enkelt svensk udvalg har været på studiebesøg. Vi
skal være glade, hvis et lands nydannelser vinder gehør. Mine slagord er, at
retslighed forudsætter overbevisende eller interessante ideer, som inspirerer på
grund af argumentationen og gode erfaringer. Vi må acceptere, at et land går
foran og finder en løsning. Vi må så håbe, at et eller helst flere af de andre
følger efter med samme eller en lignende ordning, når samme spørgsmål over-
vejes der. 

Den første forudsætning for harmonisering er, at emnet er aktuelt. Forældre-
ansvar og barnekontakt er utvivlsomt det familieretlige emne, politikerne og
offentligheden interesserer sig mest for i dag. I fire lande er gennemført omfat-
tende lovændringer de sidste tyve år. Dem har jeg beskrevet i bogen. Siden den
udkom i foråret 2004, er der i Danmark i maj i år et nyt udvalg om emnet. Et
svensk udvalg har i begyndelsen juni 2005 afleveret en betænkning på knap 900
sider, bl.a. med en vurdering af lovændringerne fra 1998. I Norge er der i sidst i
juni 2005 vedtaget en lov og fremsat et lovforslag om ændring af barneloven.
Den finske lov fra 1983 skiller sig ud. Den er kortfattet, og den var mere inter-
nationalt orienteret Den har været mere holdbar, idet der ikke synes at have
været behov for at ændre den. 

En anden forudsætning for ensartede løsninger er, at der arbejdes med de
samme værdigrundlag. Dette er i høj grad tilfældet. Bl.a. er lovene blevet mere
børnecentret. Forældreskabets selvstændighed er understreget ved at frigøre det
fra skilsmisseretten. Forældrenes ligeværdige fællesskab er styrket. Det er
tilstræbt ikke at diskriminere mod ugifte fædre. Der udfoldes store bestræbelser
på at forlige forældrene.

Blandt vanskelighederne er, at interessen og debatten ofte angår forskellige
emner i de enkelte lande. Som eksempler kan nævnes, at medens delt bosted har
været meget fremme i den norske og svenske debat, har deleforældreordninger
ikke hidtil været særligt drøftet i Danmark. Her er det navnlig samvær, der er i
forgrunden. Vold i familien i bred forstand og betydningen for børnene er
aktuelle emner i Norge og Sverige. Det betyder, at det er sjældent samme pro-
blem tages op samtidig i to eller flere lande. I direktiverne for udvalg tilkende-
gives ofte, i hvilken retning arbejdet skal gå. I nogle tilfælde deltager politikere
eller repræsentanter for interesseorganisationer i lovforberedelsen. Dermed
lægges hovedlinjerne i ændringerne hurtigt fast. Der er ofte med stramme tids-
frister, idet politikerne ønsker hurtige løsninger. Derfor er der sjældent mulig-
hed for nordiske forhandlinger. Det er også som om hensynet til nordisk retslig-
hed er trådt noget i baggrunden, når der skal træffes et valg.
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2. Lad os først se på, hvem der har ansvaret. Bestræbelserne har i alle lande
været at styrke ugifte fædres mulighed for at få del i forældreansvaret. Ud-
gangspunktet er, at forældrene skal aftale et fælles ansvar. I Island er det muligt
at registrere samboforhold særskilt. Det kræver mere, end at parterne bor på
samme adresse. Registreringen bevirker, at manden automatisk er far, og at der
er fælles forældremyndighed. I Norge blev for et par uger siden indført en noget
lignende ordning. Hvis et par har samme folkeregisteradresse eller sender en
samboerklæring til folkeregisteret, har de fælles forældreansvar, hvis fader-
skabet er fastslået, også hvis faderen ensidigt har anerkendt barnet, eller det er
sket ved dom. I Danmark indførtes i 2002 en omsorgs- og ansvarserklæring,
som begge forældrene skriver under på. Dermed er manden far, og der er fælles
forældreansvar. Det er ikke nødvendigt, at forældrene bor sammen. I Sverige
kom i en promemoria for nogle år siden et forslag til en tredje løsning. Har
manden bekræftet faderskabet, får han del i vårdnaden, medmindre en af for-
ældrene inden tre måneder anmelder, at hun eller han modsætter sig dette. I så
fald får moderen ansvaret alene. Forslaget overvejes i Justitiedepartementet.

3. Det største og vanskeligste emne er betingelserne for fælles forældreansvar
eller gemensam vårdnad, efter at forældrene er flyttet fra hinanden. Der er bred
nordisk tilslutning til, at det er en god løsning, i hvert fald hvis forældrene er
enige herom. Oftest fortsætter fællesskabet automatisk efter en separation eller
skilsmisse, indtil en af forældrene tager spørgsmålet op. I Sverige skal domsto-
len være opmærksom på problemet og nævne løsningen på ansvaret i dommen.
I Island skal der altid indgås en aftale eller afsiges en dom under skilsmisse-
sagen.

Der, hvor der er store forskelle, er, hvis forældrene ikke er enige om fortsat
fællesskab. I Norge har det siden 1981 været muligt at dømme til fælles for-
ældreansvar, selv om den ene protesterer. Samme ordning indførtes i Finland i
1983. Sverige fulgte efter femten år senere, medens Danmark afstod fra at ind-
føre en regel herom under udvalgsarbejder i 1983 og 1993. I Island blev resulta-
tet det samme som det danske, da den nye børnelov blev gennemført i 2003.

Det norske barnefordelingsprocesudvalg anførte i betænkningen fra 1997, at
fælles forældreansvar bør være udgangspunktet, medmindre en af forældrene er
uegnet til at have ansvaret, eller hvis modviljen mellem forældrene er så stor, at
det er formålsløst at dømme til fælles forældreansvar. I Sverige afsiges der dom
om gemensam vårdnad i godt halvdelen af de tilfælde, hvor der er tvist om
ansvaret. Domspraksis går efter min opfattelse langt i retning af at statuere
gemensam vårdnad trods forældrenes konflikter. Jeg har fået dette bestyrket i
den nye svenske betænkning. Nu foreslås praksis strammet med en lovregel,
hvorefter der kun kan afsiges dom om fællesskab, hvis det kan antages, at for-
ældrene kan samarbejde om spørgsmål vedrørende barnet. Samtidig skal af-
gørelsen udelukkende træffes efter, hvad der er bedst for barnet. Gemensam
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vårdnad skal være udelukket, hvis den ene af forældrene udsætter et familie-
medlem for vold, trakasserier eller anden krænkende behandling. Der skal
således ikke i fremtiden være nogen formodning for fælles forældreansvar.

I alle landene kan myndighederne afgøre en tvist om samværet eller um-
gänget, selv om der er fælles forældreansvar. I Finland, Norge og Sverige kan
der tillige træffes afgørelse om, hos hvem barnet skal bo. Denne mulighed
findes ikke i Danmark og Island.

Fællesskabet skaber tvivl om, hvad forældrene skal være enige om. I alle
landene skal de være det om væsentlige spørgsmål, medens den, der har barnet
boende, kan træffe dagligdagens beslutninger. Men hvad er væsentligt? Det er
klaret i Norge med en lovregel om, hvad den, der har barnet boende, kan afgøre
alene. Her nævnes flytning indenlands, og om barnet skal gå i børnehave. I
Sverige er der en ganske omfattende praksis, og teoretikerne har interesseret sig
meget for afgrænsningen. Det antages, at den, der har barnet boende, ikke kan
flytte med barnet, heller ikke inden for landets grænser, hvis den anden af for-
ældrene modsætter sig dette. I betænkningen fra 2005 anføres, at forældrene
også i fællesskab må beslutte, om barnet skal gå i forskole og barnets skolegang
i øvrigt. Det svenske udvalg har på ny indtaget det standpunkt, at der ikke skal
indføres en lovregel.

Finland har valgt en anden løsning. Her har det siden 1983 været muligt at
afsige dom om begrænset gemensam vårdnad. Det kan bestemmes, at den ene
af forældrene skal have beslutningsbeføjelse alene på et begrænset område. Det
kan være om flytning, om religiøse spørgsmål, om lægebehandling, om navn
eller om pas. Også denne løsning har det svenske udvalg afvist. Udvalget fik få
måneder før afslutningen af arbejdet i et tillægsdirektiv til opgave at udforme en
lovregel om, at domstolen kan fordele kompetencen mellem forældrene til at
træffe afgørelser inden for vårdnadens indhold.

4. En del forældre indretter sig med, at barnet skal bo lige meget hos dem
begge. Det kaldes i Danmark deleordninger, i Norge delt bosted og i Sverige
vekselvis boende. Det kan forældrene i alle lande aftale. De seneste svenske
skøn er, at 18% af skilsmissebørnene flytter frem og tilbage på denne måde. 

Vejene skilles afgørende, hvis forældrene ikke er enige. I Sverige har det
siden 1998 på grundlag af en udtalelse i forarbejderne været muligt at afsige
dom om vekselvis boende, selv om forældrene ikke er enige. En undersøgelse
viser, at i en fjerdedel af sagerne med tvist om barnets bopæl blev der nedlagt
en sådan påstand og i en fjerdedel af disse sager blev det resultatet. Nu foreslås
adgangen lovfæstet, så beslutningen kun kan træffes, hvis det er bedst for
barnet. Fire politikere i udvalget afgav en mindretalsudtalelse. I Norge har der
været dybtgående overvejelser, om lovens udgangspunkt skal være, at barnet
skal bo lige meget hos begge forældre. Der var delte opfattelser i Barneforde-
lingsprocesudvalget i betænkningen fra 1997, men resultatet blev, at der i loven
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blev indført et forbud mod at afsige sådanne domme. Dette standpunkt har
regeringen fastholdt i en stortingsmelding om familiepolitikken i april 2003.

5. Endnu et emne, jeg vil strejfe, er vold i familien. Det svenske udvalg har
foreslået en generel regel udvidet, så der ved bedømmelsen af, hvad der er bedst
for barnet, skal lægges særlig vægt på risikoen for, at det lider overlast, hvis det
selv eller et familiemedlem udsættes for overgreb, ulovlig bortførelse eller til-
bageholdelse eller ellers behandles krænkende. I Norge er der for nylig fremsat
lovforslag om tiltag for at beskytte børn mod overgreb med en lignende generel
regel om, at barnets fysiske eller psykiske helbred ikke må udsættes for skade.

6. Skal jeg vende tilbage til harmoniseringsproblematikken, ser jeg stadig en
betydelig værdi i et nordisk familieretligt samarbejde, hvis ambitionsniveauet
ikke sættes for højt. Jeg mener, at inspiration er det centrale. Det forudsætter
kendskab til de andre landes lovgivning og tankegange og dermed en ret-
sammenligning. Derfor har det været værdifuldt, at en lille gruppe forskere som
os har haft lejlighed til at mødes til dybtgående drøftelser om afgrænsede
emner. Det har krævet en møderække, hvor der er et par dage til rådighed hver
gang. Der kom større bøger ud af det end oprindelig tænkt, men mindre kunne
måske også have gjort det. Arbejdet greb os, og vi kunne ikke lade være med at
grave dybt. Jeg har haft den glæde, at det svenske udvalg har brugt min bog, og
at den nævnes i de danske direktiver. Jeg opfordrer hermed andre til at følge
trop. Et næste emne, der er aktuelt, er de ugifte samboendes retsstilling. Det
kræver, at nogle kompetente tager sig tid og vil ofre kræfter herpå. Pengene
skulle nok være til at skaffe. 

Jeg tror også, at det er vigtigt, at det i udvalgsdirektiver nævnes, at der bør
drages nytte af lovgivningen i de andre nordiske lande, og at der så langt det er
muligt bør lægges vægt på nordisk retslighed. Det vil i mange tilfælde være
hensigtsmæssigt at tage stilling til andre landes løsninger i betænkningerne. Det
kan være værdifuldt at have reelle drøftelser med kyndige på området fra andre
lande. Skulle det ske, at samme spørgsmål er aktuelt samtidigt i flere lande, bør
det være naturligt, at der forhandles om en mulig fælles løsning. Jeg håber, at
dette prioriteres, og at der afsættes tid og midler hertil.

Deltagaren från Finland, lagstiftningsråd, jur.dr. Markku Helin:

Tankar kring harmonisering inom familjerätten
– kommentarer till Anders Agells, Peter Lødrups och Svend Danielsens
inlägg

Alla inledare före mig, Anders Agell, Peter Lødrup och Svend Danielsen, är
samtidigt författare till de stora jämförande verken på det aktuella området.
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Tack vare dessa författare och också tack vare Anna Singer har vi nu en detalje-
rad men samtidigt systematisk bild av likheterna och olikheterna inom familje-
rätten i Norden. Min synvinkel är läsares. Följande kommentarer baserar sig på
tankar som vuxit fram under det att jag bekantade mig med nämnda verk. I bak-
grunden finns också mina personliga erfarenheter av konkret nordiskt samarbe-
te under de senaste 10 till 15 åren som tjänsteman vid justitieministeriet i Fin-
land.

De synpunkter jag hör för fram är mina personliga synpunkter och de mot-
svarar nödvändigtvis inte justitieministeriets ståndpunkt. 

1. Allmänt

1.1. Under de senaste åren har Nordens och det nordiska samarbetets roll i den
förändrade världen varit föremål för en allmännare diskussion. Politisk ut-
veckling utanför Norden verkar naturligtvis på hur man ser det nordiska samar-
betes betydelse och mål. Ett par år sedan hölls i Helsingfors ett forskarseminari-
um om särdragen i de nordiska rättssystemen. I sitt inlägg betraktade professor
Kjell Åke Modéer de nordiska juristernas självbilder, alltså tankekonstruktioner
genom vilka nordiska jurister har försökt att identifiera sin position i förhållan-
de till sin omvärld. Enligt honom slutade tidsperioden som han kallar ”den
skandinaviska harmoniseringen” redan år 1932. Därefter kom en 40-års period,
under vilken man försökte bygga upp nordiska välfärdsstater genom att upp-
täcka en egen nordisk väg (”the third way”) mellan å ena sidan common law
och civil law och å andra sidan socialism och kapitalism. I början av 1970-talet
började enligt Modéer ”den postmoderna fragmenteriseringen”. Då avstod man
från tanken på uniforma lagar och samtidiga lagreformer och gav nationella
politiska mål företräde. År 1995, när Sverige och Finland anslöt sig till EU,
inleddes en ny period som Modéer kallar ”den senmoderna subsidiariteten”.
EU-anslutningen har enligt Modéer medfört att begreppet Norden som politisk
och kulturell region har förskjutits mot en region som formas av länderna i
Östersjöområdet.41

Den ovan nämnda förändringen i begreppet ”nordisk” – och begreppets
historiska föränderlighet i allmänhet – har betonats av historieprofessorn Matti
Klinge. Vid sidan av och i hög grad i stället för det Norden-tänkande som var
viktigt under 1950- till 1980-talet har nya geografiskt mentala begrepp, framför
allt ”Europa”, ”Östersjöregionen” och ”eurolandet vunnit insted, säger han.42

Konnotationen av begreppet ”nordisk” exempelvis i en kontext som ”Det
nordiska juristmötet” är alltså inte den enda möjliga och kanske i vissa hänseen-
den inte längre den viktigaste.
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1.2. Periodiseringar liksom de nyss nämnda är nyttiga och även nödvändiga när
man försöker att strukturera och förstå de stora linjerna i den historiska utveck-
lingen. Samtidigt är de abstraktioner på hög nivå, där en stor mängd detaljer
måste förbigås. Om man riktar blickarna på familjerätten, kan man konstatera
att inget verkligt dramatiskt har skett under de senaste årtiondena. Den Europe-
iska unionen har inte varit aktiv på den materiella familjerätten och unionens
kompetens kan dessutom tolkas som begränsad på detta område. Europarådets
möjligheter att påverka familjerätten har tyvärr försvagats avsevärt under de
senaste åren. ”Östersjöregionen” avser åtminstone hittills ingenting i en familje-
rättslig kontext. Det nordiska samarbetet är fortfarande den viltigaste och mest
allmänna formen av samarbete inom den materiella familjerätten.

2. Ökar skillnaderna?

De fyra stora verken som utgör grunden för diskussionen visar att de nordiska
familjelagarna inte är enhetliga. I äktenskapsrätten kan man – liksom Anders
Agell har bevisat – tala om viss splittring. Utgångspunkten för denna bedöm-
ning är de (nästan) enhetliga äktenskapslagar vi hade i början av 1930-talet.
Inom familjerättens övriga grenar är det däremot mycket svårare att säga, om
skiljaktigheterna verkligen har ökat. Detta beror på att samma enhetlighet
som den inom äktenskapsrätten aldrig har existerat. Det är intressant att
notera, att under den långa tidsperiod då den skandinaviska harmoniseringen
ansågs som ett värde i sig, äktenskapsrätten var den enda gren av materiell
familjerätt där man verkligen nådde målet. Man kan fråga sig, om det verk-
ligen skedde en väsentlig förändring i det nordiska rättsliga samarbetet i
början av 1970-talet, då Sverige tackade nej till idéen om samtidiga reformer,
eller om man bara uttryckte det som hade varit en realitet i det praktiska
arbetet redan en längre tid.

När man bedömer skiljaktigheternas betydelse är frågan om hur djupgående
skillnaderna är en viktig fråga i sig. Familjerätten är ett område med starka sam-
band till moralen. Den har ”eine sedliche Natur” liksom Carl Friedrich von
Savigny uttryckte saken. Om det finns skillnader i moraliska, värdemässiga ut-
gångspunkter, då kan man tala on djupa skiljaktigheter. Ytliga och allmänt sett
harmlösa skillnader är däremot sådana som beror på att de administrativa
organisationerna i respektive länder avviker från varandra (t. ex. skillnaderna i
procedurer vid fastställande av faderskap). Mellan dessa ytterligheter kan
placeras skiljaktigheter som har sin grund i att man har valt olika medel för att
uppnå värdemässigt samma mål.

Jag har den uppfattningen att skiljaktigheter som återspeglar skillnaderna i
grundläggande värden är relativt sällsynta. Om vi först tänker på den grund-
läggande synen på äktenskap, kan man konstatera att äktenskapet i alla nordis-
ka länder anses vara en på frivillighet baserad form av samlevnad. Den som vill
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ha äktenskapsskillnad får det. Det är bara de mekanismer genom vilka man
försöker åstadkomma att makarna överväger sina beslut noggrant som är sinse-
mellan olika.

Beträffande makars förmögenhetsförhållanden och bodelning synes en be-
tydande skillnad ha uppkommit med Norges ”Ekteskapsloven” från 1991.
Enligt den kan en make från likadelning undanta värdet av sådan egendom, som
klart kan föras tillbaka till medel som maken ägt före äktenskapet eller fått
genom arv, testamente eller gåva från tredje man. Rätten till undantagande faller
ändå bort i den mån den skulle leda till ett uppenbart orimligt resultat. Denna
regel har formulerats som en skevdelningsregel, men ändringen kan tolkas så att
man i själva verket har inskränkt giftorättsegendomens (fællesejets) omfattning.
Kan detta tolkas uttrycka avvikande synpunkter om, vilket resultat som är rätt-
färdigt i bodelningen? Eller återspeglar den bara uppfattningen att regeln, i det
nuvarande sociala läget där familjestabiliteten har minskat, oftare än de övriga
alternativen leder till det mål som också de andra länderna eftersträvar? Detta
mål är ju att man i bodelningen skall ge makarnas insats för familjen betydelse
men samtidigt försöka hindra att en make får obehörig nytta i bodelningen. Min
gissning är att det mera är fråga om skillnad i medel och inte i mål, men saken
kan inte fördjupas här.

Om man övergår till barnrätten, är den gemensamma utgångspunkten i alla
nordiska länder att två föräldrar är en resurs som man försöker att trygga för
varje barn. Det finns däremot skiljaktigheter i bedömningen, om hur starka
åtgärder som är lämpliga när man strävar mot detta mål. Moderns skyldighet att
upplysa den sannolika faderns person, när barnet har fötts utanför äktenskapet,
varierar i de olika länderna. På samma sätt finns det skiljaktigheter i hur
effektivt samhället försöker att hitta fadern till barnet, om modern och mannen
inte är intresserade av saken.

Lagarna om registrerat partnerskap och om assisterad befruktning har med-
fört på värden baserade skillnader i lagstiftningen om föräldraskap. I de flesta
av de nordiska länderna kan barnet få två föräldrar av samma kön genom
adoption och i Sverige även genom att assisterade befruktningsmetoder har
använts för registrerade kvinnopar. I Finland är bägge alternativen uteslutna. En
förändring i denna situation förutsätter ändringar i värderingarna.

Liksom Peter Lødrup sade i sitt inlägg finns det skillnader i reglerna angåen-
de upphävande av faderskap (endring av et etablert farskap). Dessa återspeglar
åtminstone delvis skillnader i värderingar. Värdet av stabilitet i faderskapsför-
hållanden har vägts mot den biologiska sanningens viktighet och resultaten har
blivit olika. T.ex. den finska faderskapslagen ger företräde för barnets intressen,
vilket har lett till inskränkningar i fråga om andra intressenters talerätt. Också
barnets familj har skyddats mot intervention från tredje mans sida. Den norska
lagen tycks däremot utgå från att alla parter har lika stort intresse och lika rätt
att få skydd för det. Denna skillnad får internordisk betydelse, då det finns

Nordisk lagharmonisering inom familjerätten 149



uniforma lagar om erkännande av nordiska faderskapsavgöranden enligt vilken
sådana avgöranden erkänns i de andra nordiska länderna. 

I fråga om reglerna om vårdnad (forældreansvar) och umgängesrätt (sam-
vær) säger Svend Danielsen att Norden har delats i två grupper i fråga om in-
ställningen till huruvida gemensam vårdnad ”skal fortsætte eller iværksættes”
när föräldrarna inte är eniga om det. I Norge och Finland och nu för tiden också
i Sverige är detta möjligt, medan domstolarna inte har den möjligheten i Dan-
mark och Island. Svend säger att detta är ett uttryck för olika ”grundholdninger”
i länderna i fråga. Jag instämmer med att skillnaden är betydande. Skillnader i
värderingar är det ändå knappast fråga om. Målet är gemensamt: att lösa frågan
på ett sätt som är förenligt med barnets bästa. Jag tror att det närmast är fråga
om olika bedömningar i en kognitiv fråga som lyder: kan man säga att
gemensam vårdnad aldrig är i barnets bästa, om föräldrarna är oense om denna
vårdnadsform. Om svaret är jakande, kan man reglera frågan i lag genom att
utesluta detta alternativ för domaren. Om svaret däremot är nekande, är det
lämpligt och även nödvändigt att behålla möjligheten och lämna avgörandet till
rättstillämparen.

3. Om skillnadernas för- och nackdelar

3.1. Dessa exempel som har plockats från Anders’, Peters och Svends föredrag
och från olika håll i familjerätten, tyder på att skiljaktigheterna i de nordiska
familjelagarna relativt sällan är resultat av skillnaderna i grundläggande vär-
deringar. Detta skapar i princip goda förutsättningar för harmonisering. Kom-
promisser i fråga om grundläggande betoningar behövs inte så ofta. Trots detta
tror jag liksom Svend Danielsen i sitt inlägg att strävan till ensbetydande lagar
och samtidiga reformer nuförtiden knappast kan anses vara ett realistiskt mål.

Lagstiftningen är ett medel för att förverkliga mål som står på den politiska
agendan. Detta innebär inte att lagberedningen skulle vara enbart politisk. Vid
lagberedningen möter tvärtom politiska mål och systematiskt, rättsvetenskapligt
tänkande varandra. Slutresultatet nås genom att jämka samman dessa faktorer. I
själva verket är det inte så sällan som argument som anknyter sig till systematik
och rättssystemets koherens åsidosätter de synpunkter som står bakom initiati-
ven till ändringar. Men man kan inte allmänt påstå att t.ex. strävan till nordisk
rättslikhet alltid bör gå före andra mål, t.ex. strävanden att genom lagändring få
en lösning på ett problem som har uppstått nationellt. Det är realistiskt att
acceptera att beslut om den nordiska rättslikhetens betydelse görs in casu, alltså
från fall till fall.

Jag är inte heller övertygad om att uniform lagstiftning skulle vara ett riktigt
mål – eller att det är önskvärt att nå målet. Om vi inbillar oss att ett sådant till-
stånd efter väldigt arbete skulle ha nåtts, vore konsekvenserna inte enbart positi-
va. Strävan till att avvärja hot mot rättslikheten skulle leda till stagnation och
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reagerandet på sociala behov skulle förhindras. Om man åter ville undvika detta
skulle rättslikheten luckras upp. Takten av denna utveckling skulle bero på
storleken av det politiska intresset för området i fråga. Intresset för barnrätt har
under de senaste åren klart ökat, vilket kanske beror på att barnens emotionella
betydelse för föräldrar, far- och morföräldrar och människor som vill bli för-
äldrar har vuxit. Som resultat av detta har det uppkommit olika slags påtryck-
ningsgrupper som har börjat hävda sina intressen och rättigheter.

3.2. De sociala förändringarna i de olika nordiska länderna sker inte alltid sam-
tidigt, vilket kan leda till att samtidiga reformer inte alltid är önskvärda. Skils-
mässofrekvensen kan t.ex. variera i länderna i fråga. Nu för tiden hör man
ganska ofta påstås att över hälften av äktenskapen slutar med skilsmässa och att
man i regleringen av bodelning därför borde se bodelning på grund av skilsmäs-
sa som ett typfall. Jag vet inte om situationen är sådan i något av våra länder. I
Finland är detta åtminstone ännu inte fallet.

I befolkningsstatistiken kan man finna uppgifter om hur många procent av
äktenskapen som har ingåtts ett visst år som har slutat med skilsmässa. Statisti-
ken visar att antalet skilsmässor hittills inte i någon ”vigselårsklass” har över-
skridit 35%. Inom den grupp av makar som har vigts 1995 eller senare kommer
50% kanske att överstigas, men vid vigselårsklass 1955 kommer andelen att
stanna under 20% och vid vigselårsklass 1965 under 30%. När vi ännu tar i
beaktande att antalet vigslar på 1960- och 1970-talet var större än i dag,
kommer vi i Finland antagligen länge vara i situation, där typfallet utgörs av bo-
delning på grund av dödsfall. I något annat nordiskt land kan bodelning efter
skilsmässa däremot vara det typiska fallet. Om en sådan skillnad finns, kan den
ha relevans när man bedömer reformbehovet i respektive länder. Tanken kan
inte utvecklas här.

3.3. Vas jag vill betona är att skillnaderna år både positiva och negativa feno-
men. Skiljaktigheterna i lagar kan medföra svårigheter för människor som flyt-
tar från ett nordiskt land till ett annat. De kan även utgöra hinder för flyttningen
eller i vissa fall tvinga människor att flytta. Skiljaktigheter är ändå inte enbart
negativa. De kan även vara nyttiga därför att de uppehåller dynamik i rättsut-
vecklingen. De skapar möjligheter för oss att lära oss av varandra och möjliggör
att lagarna kan utvecklas med stöd av erfarenheterna från ett annat land.

Et gott exempel på detta är den danska lagen om registrerat partnerskap. När
lagen stiftades fanns det inga garantier att andra länder följer med. Nu vet vi att
lagen förorsakade en kedjereaktion som inom tio år ledde till liknande lagar i
alla nordiska länder. Samma resultat eller åtminstone samma snabbhet hade inte
uppnåtts, om man hade förutsatt att lagarna stiftas samtidigt. Att lagen redan var
i kraft i ett nordiskt land (och i Finlands fall i alla andra nordiska länder) skapa-
de ett politiskt tryck som ledde till resultatet.
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Liksom Anders Agell redan nämnde hade den svenska sambolagen, som inte
tillsvidare har fått efterföljare, mindre framgång. Ett intressant ämne att ventile-
ra i den efterföljande diskussionen kunde vara, vilken betydelse bör ges risken
att när ett land har beslutat att ”gå före” i en principiell fråga, inga andra länder
följer efter.

Lagstiftningshistorien känner många fall som placerar sig mellan de nyss
nämnda ytterligheterna. När det gäller reglering av äktenskapsskillnad var det
Sverige som ”gick före” år 1974. I detta fall följde inte alla länder exemplet,
men för Finland var Sveriges erfarenheter av det nya systemet centrala. Den
finländska äktenskapslagkommittén hade i mitten av 1970-talet föreslagit
samma system, men förslaget ansågs då vara alltför radikal. Drygt tio år senare,
när man hade haft tid att vänja sig vid tanken och ta del av de svenska erfaren-
heterna, kunde reformen i en smula försiktigare form genomföras. Saken har
inte undersökts, men jag har fått den uppfattning att den nya lagen från första
början stämde väl överens med människornas rättsmedvetande. Mycket få har
önskat få hemskillnadsinstitutet tillbaka och nästan ingen har längtat efter skils-
mässogrunder som baserar sig på den ena makens skuld.

I frågorna om vårdnad och umgänge har åter den finska lagen varit en inspi-
rationskälla för vissa andra länder i Norden (i synnerhet Sverige). Enligt min
subjektiva uppfattning har den ännu potential i detta hänseende. Jag avser
särskilt lagens korthet och tanken om att beslutsfattarens frihet inte bör in-
skränkas med så detaljrik reglering att den i enskilda fall kan utgöra ett hinder
för beslut som är i barnets bästa. Samma potential ser jag i bestämmelserna om
att domaren kan ge beslut beträffande vårdnadshavarnas uppgifter, rättigheter
och skyldigheter, t.ex. bestämma vem av vårdnadshavarna som får besluta om
barnets hälsovård. Svend Danielsen förmodar i sitt inlägg att sådan reglering
kan medföra flere tvister för domstolarna. Saken har inte undersökts och jag har
inte hört om sådana erfarenheter. Men den positiva erfarenheten är att domaren
har fått större möjligheter att finna en lösning som båda föräldrar kan acceptera.
– Att tankarnas vägar är komplexa bevittnas av att lagen å sin sida tog intryck
förutom utanför Norden, även bl.a. av norsk barnrättslig litteratur.

Förmynderskapsrätten (værgemål) hör inte till de frågor som vi diskuterar i
dag. Jag vill ändå notera att vi efter en 20 års brytningstid tycks komma fram
till en situation, där lagarna om förmynderskap är relativt lika varandra.43 Detta
är inte ett resultat av gemensam lagberedning eller gemensamma lagbered-
ningsdirektiv, utan en följd av utbyte av information och åsikter och villigheten
att dra nytta av andras erfarenheter. Denna metod har överhuvudtaget varit
karakteristisk för det nordiska samarbetet under senaste årtiondena.

När Europarådet tog temat ”Protection of incapable adults” på sin agenda,
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fick vi tillfälle att förmedla de nordiska erfarenheterna vidare. Svend Danielsen
och jag hade möjlighet att delta i en expertgrupps arbete och medverka till
”Recommendation on principles concerning the legal protection of incapable
adults”44. Samtidigt öppnades möjligheten att ta emot idéer och erfarenheter
från andra länder. Som resultat av detta och med Svend som gudfar kommer de
flesta nordiska länderna antagligen inom en rätt nära framtid att ha lagar om
framtidsfullmakt, vilka ger människorna ett medel att på förhand bereda sig på
möjligheten att deras handlingsförmåga försvagas.45 Förmynderskapsrätten är
för mig ett gott exempel på hur ett samarbete i relativt fri form kan förenad med
öppenheten att ta intryck även utanför Norden ge goda resultat.

4. Konklusioner

Jag ser alltså inte stora principiella problem i det nordiska lagsamarbetet sådant
som det varit under de senaste årtiondena. I diskussionen som på 1970-talet
följde Carl Lidboms tankar om den nordiska rättsenhetens problem sade man
bland annat att det nordiska lagsamarbetet skulle förlora större delen av sitt
värde, om man övergår tanken att enhetligheten är den principiella målsättning-
en.46 Jag är inte övertygad att utvecklingen efter 1970-talet bevisar detta.

Därmed har jag inte sagt att det inte behövs några förbättringar. Vid lag-
beredningen borde man kunna förutsätta att man vid beredningen av ändringar,
som är av principiell eller större praktisk betydelse, följdriktigt tar i beaktande
ändringens verkningar på den nordiska lagharmonin och verkningarna för män-
niskor som flyttar inom Norden eller annars har anknytningspunkter till flera
nordiska länder. Om ändringen har negativa verkningar i dessa hänseenden
måste verkningarna vägas mot den nytta som ändringen avses ha i något annat
hänseende. Det är alltså fråga om ett tankesätt, där nordisk lagharmoni inte ses
som ett egenvärde utan ett viktigt värde som alltid bör tas med i övervägandet.
Det är också viktigt att viljan att lyssna på andras erfarenheter och beredskap att
lära från varandra fortsätter och förstärks.

Denna utgångspunkt hindrar naturligtvis inte längre gående samarbete, t.ex.
ett samarbete med uniformitet som mål, där man efter avvägningen ser det
berättigat och påkallat. I samarbetet inom EU kan sådana situationer före-
komma rätt ofta. Också i internationellt privaträttsliga frågor är detta i allmän-
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het viktigt. Och man kan inte utesluta att behovet av detta kommer fram även
inom den materiella familjerätten särskilt om samma problem samtidigt är på
lagberedningsagendan.

I allt detta är de stora rättsjämförande verken av oersättlig hjälp. Författarna
till dem förtjänar stort tack för sitt ambitiösa och framgångsrika arbete. 

Generaldirektören Anders Eriksson, Sverige:

Jag är för min del ganska skeptisk till möjligheterna att åstadkomma en ökad
nordisk lagharmonisering på familjerättens område. Erfarenheterna från 1980-
och 1990-talets nordiska lagstiftningsarbete samt det förhållandet att det idag i
de nordiska länderna inte synes finnas något politiskt intresse av en ökad rätt-
slikhet på detta område ligger bakom min uppfattning.

Det finns dock möjligen ett område inom familjerätten där jag tror att poli-
tikerna skulle kunna fås att bli intresserade av en ökad nordisk lagharmonise-
ring. Det gäller reglerna om makars förmögenhetsförhållanden och arv. Där bör
man enligt min mening koncentrera sig. Det finns som jag ser det goda möjlig-
heter att åstadkomma något på det området. Det är visserligen så att det finns
betydelsefulla skillnader i våra nordiska lagar på dessa båda områden. Men jag
tror att våra politiker skulle kunna ha förståelse för att man måste göra något åt
de praktiska problem som uppstår inom dessa båda rättsområden när någon
flyttar från ett nordiskt land till ett annat. Att en sådan flyttning kan leda till
betydande skillnader i utfallet av de äktenskapsrättsliga och arvsrättsliga regler-
na är ett allvarligt problem.

Att man under 1980-talets nordiska gemensamma lagstiftningsarbete inte nåd-
de fram på detta område bör inte avskräcka oss från att nu göra ett nytt försök.

Jag kan inte låta bli att också säga något om barnrätten. Det är ett rättsområde
där det enligt min mening tyvärr har funnits en överdriven strävan bland våra
nordiska politiker om att uppnå milimeterrättsvisa. Jag tror däremot att man inte
skall ha det som mål. I stället tycker jag att det är ett viktigare mål att skapa enkla
och lättillämpade regler, även om det sker på bekostnad av milimeterrättvisan. 

Deltagaren från Sverige, professor, jur.dr. Anders Agell:

Det har väckts intressanta frågor. Jag tycker dock inte att våra böcker bygger på
några för högt ställda mål. Vi hade enligt våra direktiv i uppgift att utreda
gällande rätt och förutsättningarna för harmonisering men samtidigt ett uttryck-
ligt förbud att komma med förslag till regler. 

Skall man ge ett ordentligt underlag för överväganden om harmonisering
samt ha en rättsvetenskapligt eller för delen en rättspolitiskt hög ambitionsnivå i
ett rättsjämförande arbete, då bör man inte sätta målen lägre. 
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Själv är jag fostrad i en svensk tradition som bygger på en väl genomarbetad
lagstiftning, betoning av klarhet och förutsebarhet, så att tillämpningsproblemen
blir så få som möjligt. Under intryck av rättsjämförande studier av andra
länders familjerätt och under särskild påverkan av vårt nordiska projekt anser
jag numera att svensk rätt ibland är alltför formalistisk, alltför stelt inriktad på
principer och för litet konsekvensorienterad när det gäller rättstillämpningen i
enskilda fall. 

Reglerna måste bygga både på genomtänkt principiell uppläggning, goda
ändamål, goda begrepp, klok regelutformning och såtillvida förutsebarhet. Men
regelbildningen måste också ge uttryck för flexibilitet med tanke på de enskilda
fallen. Här finns det rättskulturella skillnader inom Norden. Norge förenar i sin
äktenskapslov från 1991 enligt min mening på det bästa sättet intresset för såväl
goda ändamål som konsekvensorientering, d.v.s. hur reglerna slår i praktiken.
Det finns dock en del i den norska juridiska begreppsbildningen som kan
diskuteras. 

Makars förmögenhetsförhållanden är ett område där det krävs en väldigt stor
systemrationalitet plus utrymme för skälighets- och vederlagsregler av olika
slag. Det är en komplicerad uppgift att åstadkomma ett väl genomtänkt sådant
regelsystem. Därför är det enligt min mening tvivelaktigt att ändra i enskilda
regler utan att hela tiden se helheten i form av samspelet mellan olika regler.
Den s.k. særejereformen i Danmark 1990 bygger på en ovilja att förändra mera
grundläggande förhållanden, och då kan man lätt skapa nya problem när man
gör isolerade ingrepp i systemet. Finland har undgått en del av de nog väl
enisidiga principiella resonemang som genomförts i Sverige, och man har varit
mera öppen för pragmatiska lösningar. Detsamma kan sägas om Island.

På tal om barnrätten vill jag nämna några ord om ett ämne som inte alls har
berörts i dag och det är underhåll till barn. Vi har samma grundprinciper över-
allt i de nordiska länderna men genomförandet är fullständigt kaotiskt när det
gäller att beräkna underhållsbidrag. Det sammanhänger med existensen av
bidragsförskott, i Sverige och Finland numera kallat för underhållsstöd. 

Den sociala förmånen har fått ta befälet över de civilrättsliga bedömningar-
na. Sambandet mellan familjerättsligt underhåll och sociala förmåner är prin-
cipiellt acceptabelt i Norge och i Finland. I Sverige är det starkt försummat och
det finns svåracceptabla motsättningar mellan systemen. Inte ens socialtjänste-
män, än mindre föräldrar vet hur det ligger till med möjligheterna att få under-
hållsbidrag i vissa fall. – I Danmark har man låtit bidragsförskottet styra i
särskilt hög grad men på ett helt annat sätt än i övriga Skandinavien. 

På tal om föräldraansvar/vårdnad har Sven Danielsson talat om möjligheten
att dela upp vårdnaden, att föreskriva om växelvis boende och så vidare. Det är
möjligt att man borde ta ett ännu mera djupgående grepp, som engelsmännen
faktiskt gjorde genom the Childrens Act 1990 (om jag minns årtalet rätt). Man
avskaffade det traditionella vårdnadsbegreppet och föreskrev i stället att, när
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faderskap är fastställt, båda föräldrarna automatiskt har ett föräldraansvar som
man normalt inte tar ifrån dem. Men inom ramen för föräldraansvaret så kan
man föreskriva var barn skall bo, man kan föreskriva om umgänge, man kan
tillåta vissa åtgärder, man kan förbjuda vissa åtgärder. Ibland behöver man tän-
ka på ett nytt sätt om utvecklingen skall föras framåt. Det skulle vara intressant
och höra vad Sven Danielsson säger om sina erfarenheter av den engelska
lösningen. 

Deltagaren från Norge, professor, dr. jur. Peter Lødrup:

Min holdning til harmonisering er vel noe mere avdæmpet en Anders Agells.
Jeg var veldigt enthusiastisk til å begynde med. Det som jeg sitter igjen med
som lærdom og som har været understreget er den mulighet for valg mellen
kvalitativt gode lösninger i det smörgåsbord som de nordiske lande represente-
rer som jeg er veldigt opptatt av og jeg er overbevist om at visse svagheter vi
har i Norge vi kan ta lidt fra Finland, Sverige og Danmark og få et mye bedre
retssystem og jeg tror det gælder også den andre vejen.

Jeg har lyst at sige bare en kort ting om det fælles forældreansvar som vi har
haft i Norge i snart 25 år og fælles forældremyndighet er situationen i det
overvejende fleste tilfælder hvor forældre bor fra hverandre og sa vidt jeg vet
har det hverken blandt jurister eller sakkyndige blitt rejst kritikk mot denne
ordning.

Norges Höjesteret avsa for et halvt andet år siden en dom hvor det klart
fremgikk at medmindre det var helt særlige omstændigheter i den enkelte sak så
skulle det være fælles forældremyndighet efter en separation eller skilsmisse.
Det er stærke ord.

Vi har også den regel at den som barnet bor fast hos kan flytte uten at spörge
den andre og når vi ser på karte så er Norge vældigt anderledes end det, etter
mitt skön, paradisiske Danmark når det gælder flytning av börn. 

Det man har sagt i Norge når spörgsmålet har været diskutert er at 85% av
barna bor fast hos mor. Hvis mor ikke skal kunne flytte med barnet efter egen
beslutning så ville det være at lægge et tvangsbånd på et stort antal antal norske
kvinner, et nærsagt yrkesforbud på den måde at man hindres fra at flytte hvor
der er arbejde og det skikk har man ikke önsket at ta og jeg tror det er vigtigt at
man ikke har tatt det. 

Deltagaren från Danmark, adj. professor, dr.jur. Svend Danielsen:

Jeg har ikke noget at tilføje til det, Peter har sagt. 
Efter min opfattelse er tiden ikke til de store forkromede fællesnordiske

udvalg. Noget sådant vil ikke blive prioriteret, og der er ikke de fornødne
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ressourcer. Vi bliver, som Peter siger, nødt til at plukke i blomsterbedet af nordi-
ske løsninger og erfaringer, når tiden er til at høste, fordi et spørgsmål er blevet
aktuelt nationalt. 

På det område, jeg tror, er et af de vigtigste, den ægteskabelige formue-
ordning, kan det være, at vi skal springe over hvor gærdet er lavest, og overveje
en fællesnordisk international privatretlig regulering, som er mere smidig end
den, der følger af den nordiske ægteskabskonvention i dag.

På forældremyndighedsområdet, har vi fået et foreløbigt bud fra et svensk
udvalg, og det bliver spændende at se, hvad departementet beslutter. Det bliver
også interessant at følge arbejdet i det danske forældremyndighedsudvalg, idet
der skal afgives betænkning i løbet af 8–9 måneder. Udvalget skal ifølge
direktiverne som noget centralt overveje muligheden for fælles forældremyn-
dighed ved dom. Det er tankevækkende, at det svenske udvalg har vurderet
praksis, og at svenskerne måske er ved at nå løsninger, som i hvert fald fore-
kommer mig mere rimelige, end resultatet af de svenske domme.

Deltagaren från Finland, lagstiftningsråd, jur.dr. Markku Helin:

Jag är ense med Anders Agell och Anders Eriksson att de existerande skillna-
derna beträffande makarnas förmögenhetsförhållanden är mycket betydelse-
fulla. I synnerhet kan avvikande regleringar angående giftorättens omfattning
medföra skadliga resultat för makar som flyttar från ett nordiskt land till ett
annat.

Men å andra sidan är det inte lätt att harmonisera detta område. Makarnas
rättsliga ställning är inte enbart beroende av äktenskapslagarna. Arvslagarna har
stor relevans också. I vissa nordiska länder skyddas änklingen genom att ge
henne/honom arvsrätt, även om den avlidne efterlämnade barn. I Finland är
saken inte så, vilket innebär att giftorätten har en betydande relevans som
skyddsmekanism. Alltså, om man besluter att harmonisera reglerna om makars
förmögenhetsförhållanden, t.ex. genom att inskränka giftorättens omfattning
från det traditionella, uppkommer frågan om arvsrätten också bör harmoniseras.
Detta skulle vara mycket svårt därför att traditionerna på detta område är så olika.

Liksom Svend Danielsen tror jag också att internationell privaträtt har en
viss roll här. Om partsautonomin introduceras i den nordiska äktenskapskon-
ventionen så att makarna kan avtala om en lag som tillämpas på deras för-
mögenhetsrättsliga förhållanden, kommer detta att hjälpa mycket. Makarna ges
åtminstone en möjlighet att själv lösa problemen.

Beträffande vårdnad av barn tror jag – patriotiskt kanske – att den finska
lagen ännu har en viss potential som modell i det nordiska samarbetet. Den är
kortfattad, försöker inte att reglera allt, utan ger en viss frihet till rättstilläm-
paren och möjlighet för inlärning av tidigare erfarenheter. Den erbjuder också
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domarna många och flexibla alternativ att fatta ett beslut som ser till barnets
bästa. Jag menar i synnerhet möjligheten att ge förordnanden om arbetsfördel-
ning mellan föräldrarna.

Angående ändring av faderskap tycker jag att Peter Lødrups inlägg var
mycket tankeväckande. I synnerhet kan man ifrågasätta, om resning är det bästa
sättet att få ändring i faderskap som baserar sig på domstols beslut.

Dessutom gjorde advokat Jytte Lindgård, Danmark, højesteretsdommer Torben
Melchior, Danmark, och justitierådet, jur.dr. Torgny Håstad, Sverige, inlägg i
debatten.

Debattledaren, højesteretsadvokat Valborg Snævarr, Island, avslutade med att
tacka referenten och korreferenten samt övriga mötesdeltagare och förklarade
sektionsmötet avslutat.
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