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Høring - Forslag til ny domstollov og endringer i forskrift om offentlighet i rettspleien -
innspill/merknad fra BLD 

Vi viser til brev av 15. juni og 15. september 2016 vedrørende ovennevnte sak. 

Barne- og likestillingsdepartementet (BLD) har følgende innspill og merknad til høringen: 
BLD er positiv til en revisjon av domstolloven, og støtter formålet om å gjøre bestemmelsene 
i loven mer tilgjengelige. Dette gjelder for eksempel reglene om inhabilitet. 
Reglene om forkynnelse i domstolloven har relevans for fremgangsmåten ved formidling av 
dokumenter ut over saker knyttet til domstolene, ved at det i andre lover vises til 
domstollovens regler om forkynnelse. Dette gjelder blant annet ekteskapsloven § 29 tredje 
ledd der det heter: "Fylkesmannens vedtak om separasjon etter § 20 og skilsmisse etter § 21 
og§ 22, jf§ 27, skal forkynnes for partene hvis de ikke har frafalt forkynnelse." 

BLD ser behovet for å modemisere muligheten for forkynning etter domstolloven § 181, 
ettersom oppslag i domstolen/ved fylkesmannens kontor framstår som lite målrettet. Det er 
ikke grunn til å tro at parter som ikke mottar forkynnelse på annen måte, vil kunne bli 
orientert ved oppslag ved fylkesmannsembetet. Vi antar at mange av partene fylkesmannen 
ikke når ved alminnelig forkynning befinner seg utenlands. Det vil da være mer 
hensiktsmessig å kunngjøre på annen måte, f.eks. digitalt. På denne bakgrunn støtter BLD 
forslaget i bestemmelsen om forkynnelse med offentlig kunngjøring § 18-23 andre ledd siste 
setning, om å innføre en forskriftshjemmel for Kongen til å gi "nærmere bestemmelser om 
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adgangen til å kunngjøre meldinger på nettsted i tillegg til eller i stedet for kunngjøring etter 
bestemmelsene foran." På den måten gis det rom for å finne andre, hensiktsmessige måter å 
forkynne slike vedtak på. 

I forbindelse med regjeringens arbeid med å fjerne tidstyver i forvaltningen, har regelen om 
oppslagsforkynnelse i forbindelse med vedtak om separasjon eller skilsmisse i ekteskapsloven 
der forkynnelse ikke kan skje på andre måter, blitt meldt inn som en tidstyv. 
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