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Høring  -  Forslag til forskrift om fastsetting av farskap uten mors medvirkning

Justisdepartementet viser til Barne- og familiedepartementets brev av 13. oktober 2005
med vedlegg.

Justisdepartementet har følgende merknader:

Et særkjenne ved regelen i barnelova § 4 tredje ledd og utkastet til forskrift, er at man
regulerer et forhold som i utgangspunktet er preget av konflikt. Regelen er bare
nødvendig der moren ikke godtar fars vedgåing av farskapet eller der moren ikke har
oppgitt mannen som far. Denne situasjonen krever i seg selv mye av lovgiver og
lovgivers evne til å gi klare og om mulig konfliktdempende regler. Dette er ikke minst
viktig siden partene helst skal kunne samarbeide på en god måte om foreldreansvaret
til barnet som er født.

Til i
Det fremgår av sammenhengen i barnelova § 4,  av hvilke instanser man kan vedgå
farskap ovenfor og i hvilke situasjoner dette kan skje og at lovgiver har ment å knytte
denne retten å vedgå farskap til menn som er samboere med barnets mor i tilknytning
til svangerskap og fødsel .  Det er ingenting som tyder på at denne retten er ment for en
person som for eksempel blir samboer med mor 20 år senere .  På den annen side så
utelukker ikke ordlyden i lov- og forskriftsteksten at både inngåelsen av samboerskapet
og vedgåingen av farskapet kan skje lang tid etter fødselen. Justisdepartementet vil
derfor anse det som ønskelig at man i forskriften benyttet anledningen til å knytte
vilkåret om samboerskap og vedgåing til et tidspunkt nær svangerskap og fødsel. Vi har
forstått lovgiver slik at det er nettopp denne faktiske nærheten til mor og barn som er
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begrunnelsen for fars selvstendige rettigheter på dette området. Justisdepartementet
antar at dette også er konfliktforebyggende.

Det fremgår videre både av barnelova § 4 tredje ledd og av forskriften § 1 at det er
samboende menn som har denne retten til å vedgå farskap uten mors medvirkning.
Justisdepartementet mener at man bør vurdere om det er behov for å si noe nærmere i
forskriften om hva det vil si å være samboer. I kommentaren i høringsnotatet til § 1 gis
det en viss veiledning, og det kan vurderes om noe av dette innholdet bør flyttes inn i
forskriften. Det antas at det er i de situasjonene mor og far er uenige om hva slags
relasjon de egentlig har til hverandre, at denne regelen oftest vil skape konflikt.

Til 2
I § 2 tredje ledd bør ordet  "framgangsmåten"  på nynorsk skrives i bestemt form som
vist her.

I samme ledd bør det vurderes om det i forskriften bør sies noe nærmere om i hvilke
situasjoner man sikter til med formuleringen "usamd i farskapen". Antakelig bør
bestemmelsen ikke omfatte ren uenighet, men de tilfeller der mor mener at
faren/personen ikke hadde rett til å vedgå farskapet etter disse bestemmelsene. Dette
kan være tilfeller der mor mener at han ikke er biologisk far, at hun mener at det er
usikkert hvem som er biologisk far, at far er ukjent, eller at personen er far, men ikke
mors samboer. I tillegg kan det være forhold ved saksbehandlingen knyttet til
farskapsfastsettelsen som kan gi grunnlag for mor til å klage. Det bør vurderes om det
er hensiktsmessig å regulere dette mer eksplisitt i forskriften.

Til 4
I § 4 første ledd bør  "gjer" byttes ut med  "gir" da disse ordene ikke er synonymer som
kan brukes om hverandre.

Med h' sen

aral Aass
seniorrådgiver

Toril Juul
senior dgiv r

Side 2


