
TFA2010.3

Stine Krone Christensen: Forældreansvarsloven med kommentarer, 632 sider,
Thomson Reuters Professional A/S.

Af advokat Anja Cordes

Imponerende opslagsværk for praktikere omForældre-
ansvarloven.
Siden vedtagelsen af Forældreansvarsloven i juni 2007 og lovens

ikrafttræden 1. oktober samme år, har der været en stor og ildfuld
samfundsdebat om lovens intentioner og konsekvenser.
Baggrunden for loven var bl.a. et bredt politisk ønske om at prioritere

hensynet til børnene i centrum for afgørelser om forældremyndighed
og samvær. Med argumentet om at barnet skal have ret til både en mor
og en far kan man, som bekendt, nu beslutte fælles forældremyndighed
imod den ene af forældrenes vilje. Dette er blevet mødt af hård kritik
fra såvel praktikere som teoretikere, der har argumenteret for, at man
ikke kan tvinge forældre med fastlåste konflikter til at samarbejde.
Konsekvensen kan i givet fald blive, at børnene placeres i »stormens
øje« mellem forældrenes fortsatte stridigheder, hedder det.
Man får ikke større indsigt i denne debat ved læsningen af de i alt

632 sider i »Forældreansvarslovenmed kommentarer«, der i november
2009 blev udgivet af forlaget Thomson Reuters Professional A/S. Det
nye »mammutværk« med i alt 632 sider er derimod skrevet som et
gedigent og komplet opslagsværk, der især henvender sig til de advo-
kater, dommere og ansatte ved statsforvaltninger, der i forvejen beskæf-
tiger sig med forældreansvarsloven. Forfatteren, cand. Jur. Stine Krone
Christensen, er i dag specialkonsulent i Beredskabsstyrelsen, hvor hun
fjernt fra bogens emneområder bl.a. arbejder med rådgivning og sags-
behandling vedr. vejtransport af farligt gods og risikovirksomheder.
Forud for dette job var forfatteren imidlertid i perioden 2006 til 2008
ansat som fuldmægtig i Familiestyrelsen, hvor hun fik en dyb indsigt
i emneområdet. Forfatteren stod for udarbejdelsen af de administrative
forskrifter, som er udstedt i medfør af loven: Familiestyrelsens vejled-
ninger om forældremyndighed/barnets bopæl og samvær.
Bogen gennemgår systematisk og detaljeret lovens bestemmelser

med krydshenvisninger til forarbejder, betænkninger, og lovbemærk-
ninger til primært Forældreansvarsloven, den tidligere lov om forældre-
myndighed og samvær og myndighedsloven. I tilslutning hertil er der
også en systematisk gennemgang af de administrative forskrifter, der
er udstedt som en konsekvens af loven, først og fremmest de tidligere
nævnte vejledninger fra Familiestyrelsen om forældremyndighed,
samvær og barnets bopæl. Herudover refererer og kommenterer forfat-
teren også i den relevante emnemæssige sammenhæng det relativt be-
grænsede univers af relevante domme og administrative afgørelser siden
lovens ikrafttræden. I tilslutning hertil er der udarbejdet et register over
domme, administrative afgørelser og udtalelser fra Folketingets Om-
budsmand. Dette register angiver alene kildehenvisninger og det ville
have været nyttigt, hvis der i tilslutning hertil også var blevet angivet
en kort emnereference.
Også de internationale kompetenceregler i sager om forældremyndig-

hed, barnets bopæl og samvær bliver beskrevet ud fra en dansk tilgang
og synsvinkel. Det er således især statsforvaltningens internationale
kompetence og retsplejelovens internationale kompetenceregler, der
fokuseres på. Et ultrakort afsnit omhandler anerkendelse af udenlandske
forældremyndighedsafgørelser. Den tilsvarende udenlandske lovgivning
og praksis ligger uden for værkets emneområder, og det kan i denne
sammenhæng undre, at den nordiske ret overhovedet ikke behandles,

idet forfatteren her alene vælger at henvise til betænkning nr.
1475/2006, nemlig betænkningen »Barnets perspektiv«.
Ingen, heller ikke denne anmelder, vil orke at læse dette omfangsrige

værk fra side 1 til side 632. Bogen kan derimod anbefales som et gen-
nembearbejdet, systematisk og dygtigt udarbejdet opslagsværk, hvor
man nok som praktiker vil kunne finde svar på næsten alle spørgsmål
om den nye forældremyndighedslov. Dette sikres af bogens systematik,
referencer, fyldige noteapparat, bilag, stikordsregister, oversigt over
forkortelser m.v. Der er dog ikke nødvendigvis svar på nogle af de
fortolkningsspørgsmål, der siden lovens ikrafttræden er dukket op.
Afslutningsvis skal bemærkes, at det på den ene side er særdeles

positivt, at der nu efter lovens ikrafttræden den 1. oktober 2007 forelig-
ger et så gedigent og gennemarbejdet værkmed gennemgang af lovtek-
sterne, doms- og myndighedspraksis m.v. En bog der i øvrigt er
»blåstemplet« af myndighederne, idet direktør for Familiestyrelsen,
Dorrit Sylvest Nielsen, og kontorchef i statsforvaltningen, Jonna
Waage, har gennemlæst manuskriptet og bidraget med faglige input.
På den anden side kan det måske også vise sig, at der relativt hurtigt

vil opstå et behov for en ajourføring med opdatering af nye domme,
administrative afgørelser og praksis, der måske vil være et nødvendigt
supplement til bogens aktuelle indhold. Dette må så kunne klares i 2.
udgave af en bog, der har gode muligheder for at blive et af områdets
hovedværker.
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