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Høring: Midlertidig forskrift om anerkjennelse av enkelt farskap fastsatt i
utlandet etter barneloven for barn født av surrogatmor i utlandet

Det vises til høringsbrev datert 20. desember 2011.

Dommerforeningens fagutvalg for familie-, arv- og skifterett vil innledningsvis påpeke
at det generelt er fordelaktig å gjennomføre utredningsarbeid før det fremmes forslag
til lov eller forskrift. Dette gjelder selv om forskriften er ment å være midlertidig. Det
fremgår riktignok av høringsbrevet side 3 at en midlertidig forskrift ikke skal ha
presedens for den bredere utredningen som nå skal foretas. Den vil imidlertid lett
kunne gi føringer for det videre arbeidet.

Fagutvalget er enig i at det er behov for en løsning på de spørsmål som
høringsutkastet reiser. Av hensyn til barnet, er det således behov for en løsning på
farskapet for surrogatbarn som er i Norge.

Vilkårene er angitt i utkastet § 2. Det følger videre av utkastet § 3 at dersom disse
vilkårene ikke er oppfylt, kan farskap likevel erkjennes når "særlige grunner" taler for
det. Eksemplene som er gitt, kan tilsi at det er behov for en slik bestemmelse. Vi vil
likevel påpeke at en generell skjønnsmessig bestemmelse kan skape tolkningstvil,
uforutsigbarhet og mulighet for utilsiktede konsekvenser.

I henhold til utkastet § 7 skal forskriften bare gjelde for barn som er i Norge på det
tidspunktet forskriften trer i kraft. Dette kan medføre en uheldig forskjellsbehandling
av barn som kommer til Norge på et senere tidspunkt. Konsekvensen kan bli at det
om kort tid igjen vil være en gruppe barn hvor spørsmålet ikke har fått sin løsning.

Forskriften skal gjelde i ett år. Det er avgjørende at utredningsarbeidet prioriteres
høyt slik at det ikke blir behov for å forlenge forskriftens varighet. For øvrig er det
verken i forskriften eller høringsnotatet vurdert nærmere hva som skal skje dersom
loven ikke er vedtatt innen ett år.
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