STATENS SIVILRETTSFORVALTNING

Justisdepa rtementet
Lovavdelingen
Postboks 8005 Dep
0030 Oslo

Deres referanse

Deres dato

Var referanse

2008-02850 VD

Var dato
I

Høring - NOU 2007:16 Ny skiftelovgivning
Vi viser til Justisdepartementets brev av 25.11.08 vedrørende ovennevnte høring.
Statens sivilrettsforvaltning har merket seg at det som følge av de foreslåtte endringene i
skiftelovgivningen også er foreslått en endring i rettshjelpslovens § 11 annet ledd nr. 1.
Bestemmelsen gjelder i dag i saker etter ekteskapsloven, skifteloven annen del, jf. kap. 4 og
barneloven kap. 5,6,7 og 8, herunder saker om tvangsfullbyrding og midlertidig sikring.
Barnelovens kap. 8 som omhandler barnebidrag er ved en feil falt ut av lovteksten ved en
tidligere lovendring. Det fremgår av Justisdepa rtementets rundskriv G-12/05 om fri rettshjelp
pkt. 5.4.2 at dette ikke innebærer noen endring i rettstilstanden og at feilen vil bli rettet opp
så snart som mulig. Dersom feilen ikke er rettet før det eventuelt utarbeides en
stortingsproposisjon med de foreslåtte endringene i skiftelovgivningen m.v, bes det om at
den aktuelle feilen vurderes rettet i forbindelse med dette arbeidet. Endringen bør avklares
med departementets Sivilavdeling, idet den muligens må ses i sammenheng med de
foreslåtte endringene i den kommende rettshjelpmeldingen.
Vi har for øvrig merket oss at det er forslått endringer i lov om rett til felles bolig og innbo når
husstandsfellesskapet opphører. De foreslåtte endringene innebærer at reglene om
økonomisk oppgjør mellom samboere i større grad likestilles med skifte av det ekteskapelige
felleseiet. Det følger av rettshjelpslovens § 11 annet ledd nr. 2 at det gis fritt rettsråd i saker
etter lov 4. juli 1991 nr. 45 om rett til felles bolig og innbo når husstandsfellesskapet
opphører. De foreslåtte endringene i husstandsfellesskapsloven vil således få betydning for
hvilke tilfeller som faller inn rettshjelpsloven og dermed skal dekkes over
rettshjelpsbudsjettet. Det bes avklart med departementets sivilavdeling om det er behov for å
foreta en nærmere vurdering av de økonomiske konsekvenser den foreslåtte utvidelsen av
husstandsfelleskapsloven vil kunne få for rettshjelpsbudsjettet.
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