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Far tapte samværskamp i Høyesterett
KRISTIANSAND (VG) Foreldrene kranglet så mye at Høyesterett avgjorde at barnet har det best
uten samvær med faren.
Av Fridtjof Nygaard

En bitter samværskonflikt om datteren førte foreldreparet fram for bordet til landets øverste dommere.
Barnefaren anket avslaget om samvær helt til Høyesterett, som i dag forkastet anken.
- Jeg er sønderknust og det føles grusomt, sier mannen til VG.
- Mor er glad. Utover det kan jeg ikke kommentere saken før begrunnelsen for utfallet kommer skriftlig
fra Høyesterett i løpet av noen dager, sier morens advokat Gro Hamre.
Morens advokat sa før rettssaken at hun var spent på om Høyesterett skriftlig ville vurdere om retten til å
kjenne sitt biologiske opphav vinner over morens behov for trygg omsorg.
Fire år med krangel

Krangelen om barnet har vart i fire år.
Da ble barnefaren anmeldt for seksuelle overgrep mot konas datter fra et tidligere forhold.
Påtalemyndigheten henla saken.
Moren mener fortsatt at barnet ble utsatt for seksuelle overgrep.
Eksmannen bestrider fortsatt anklagene på det sterkeste.
Samværskonflikten havnet i tingretten. Der vant barnefaren og fikk samvær under tilsyn 16 timer i året.
Deretter
ble saken anket.
http://www.vg.no/nyheter/utskriftsvennlig/?artId=10127467
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Agder lagmannsrett delte seg i et flertall og et mindretall.
Flertallet mente at samvær kunne føre til så høy belastning og stress at det kunne gå utover
omsorgssituasjonen til seksåringen.
Retten tuftet sin avgjørelse på uttalelsene til to uavhengige sakkyndige psykologers faglige vurdering om
hva som er barnets beste. Konflikten beskrives som fastlåst med gjensidig negative holdninger foreldrene
imellom.
Null samvær

Derfor gikk barnefaren fra 16 timer samvær i året til intet samvær, selv om han ble beskrevet som aktiv og
tilstedeværende sammen med datteren.
Mindretallet mente det er svært uheldig å vokse opp uten å kjenne faren. Dommeren påpekte også at
mannen er i stand til å vise omsorg samt vise forståelse for at barnemoren forlangte at samværet med
datteren skulle skje under tilsyn.
- Det er ikke til mitt barns beste å vokse opp uten å kjenne sin far. Det er brudd på både lov og
menneskerettighetene. Denne saken har stor prinsipiell betydning for mange foreldre i Norge som havner i
opprivende konflikter om sine barn, sa mannen til VG.
Høyesteretts ankeutvalg tillot å fremme anken.
Faren ønsker en gradvis opptrapping av samværet med datteren og godtar at det skjer under tilsyn.
I dag fikk han beskjed om at Høyesterett har forkastet anken. Han har kun mottatt slutningen og venter på
begrunnelsen.
- Jeg er svært spent på begrunnelsen. Nå har landets øverste dommere sagt at barn kan ha det bra uten en
av sine foreldre. Dette gjelder mange flere enn bare meg, sier mannen til VG.
Ifølge en statistikk fra Domstoladministrasjonen ble det behandlet 2621 saker knyttet til barnelovens
paragrafer i norske domstoler i fjor. Statistikken meisler ikke ut hva sakene gjaldt, som for eksempel
samvær og fast bosted.
(VG NETT - 18:17 23.10.2013)

Innholdet i utskriften er vernet etter åndsverklovens regler. Utskriften er kun til privat bruk og kan ikke
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Kopinor.
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