
Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Postboks 8036 Dep
0030 Oslo

DOMMERFORENINGENS FAGUTVALG

FOR FAMIL1E-, ARV-  og  SK1FTERETT

BARNE-, LIKESTILLINGS- OG
1(‘I_LIDERINGSDEPARTEMENTET

q./0Amde.

31 -
Høring: NOU 2009: 21 Adopsjon  –  til barnets  4esftr: / 31 -

—06 3
Det vises til høringsbrev datert 19. februar 2010 samt til telefonsamtale med Hedda
Aanestad hvor høringsfristen ble forlenget til 28. mai 2010.

Dommerforeningens fagutvalg for familie-, arv- og skifterett anser det som positivt at
Adopsjonsutvalget foreslår endringer som vil styrke adopsjonsordningen.

Bevisbyrdekravet ved adopsjon er drøftet i kapitel 19. Adopsjonsutvalget mener at
kravet til bevisbyrde bør formuleres sterkere enn i dagens lov og foreslår at
bevilling bare må gis når det "klart må antas at adopsjonen vil bli til barnets beste."

Vi er enig i utvalgets vurdering om at det bør foreligge mer enn alminnelig
sannsynlighetsovervekt. Vi slutter oss videre til at beviskravet Høyesterett har lagt til
grunn ved tvangsadopsjonssak av fosterbarn vil være for strengt som et generelt
krav i adopsjonssaker. Den formuleringen som Adopsjonsutvalget har foreslått ("klart
må antas") er imidlertid ikke innarbeidet som en rettslig standard. Dette kan skape
unødvendig usikkerhet knyttet til hvilket beviskrav som gjelder. Vi foreslår derfor at
man i stedet benytter "klar sannsynlighetsovervekt". Dette er en formulering som er
kjent fra annet regelverk og som også Adopsjonsutvalget selv benytter i sine
vurderinger, se side 236 venstre spalte.

Dommerforeningens fagutvalg har notert at Adopsjonsutvalget har foreslått en
særskilt behandling for saker om nasjonaladopsjon av ukjent barn under henvisning
til at de er så få i antall. Etter vår oppfatning bør det av rettsikkerhetsmessige grunner
vurderes om strukturen for saksbehandling og klageadgang bør være ensartet for
alle enkeltvedtakene.
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