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HØRINGSUTTALELSE
- FORSLAG TIL FORSKRIFT
FARSKAP UTEN MORS MEDVIRKNING

OM FASTSETTING

AV

Dommerforeningen tar til etterretning at lovgiver har bestemt at mor ikke skal medvirke til
etablering av farskap dersom følgende faktiske forhold er til stede:
•
•
•

paret er registrert som samboere på samme adresse
mor har ikke oppgitt den folkeregistrerte samboeren som far under
svangerskapskontroll eller ved fødsel/fødselsmelding
samboer ensidig erkjenner farskapet iht barneloven § 4 med den følge at farskap blir
gyldig fastsatt fra erkjennelsestidspunktet og rettskraftvirkninger inntrer som felles
foreldreansvar, bidragsplikt, arverett etc.

Dommerforeningens lovutvalg er av den oppfatning at det i det minste som del av den
meldingen som sendes til moren for at hun skal få kunnskap om farskapserkjennelsen, burde
være en forkynningsslipp som inneholdt to rubrikker: en rubrikk hvor hun kan krysse av om
hun er enig i farskapet og en rubrikk hvor hun alternativt kan krysse av for om hun er uenig.
Mor bør forpliktes til snarest og senest innen 3 måneder etter meldingen er mottatt, å sende
forkynningsslippen tilbake til avsender, Sentralkontoret for folkeregistrering. Dersom
forkynningsslippen ikke er returnert innen 3 måneders fristen, sendes saken over til
fylkestrygdekontoret for videre behandling.
Dommerforeningen lovutvalg finner at
dersom hun ikke er enig i erkjennelsen.
at det bør være det offentliges oppgave
til retten dersom den personen som har

det er uheldig at det er mor som må gå til søksmål
Hensynet til barnet og samfunnsmessige behov tilsier
å søke å etablere korrekt farskap ved å sende søksmål
erkjent farskapet og mor er uenige om farskapet.

Det må tas i betraktning at det kan være forvirrende for mor at tre offentlige instanser kan
være inne i bildet: trygdekontor, fylkestrygdekontor og Sentralkontoret for folkeregister. Hun
må i utgangspunktet kunne forholde seg til en instans, nemlig den hun fikk meldingen fra.
Dommerforeningens lovutvalg bemerker at det hender at status i folkeregisteret ikke er
dekkende for status hva gjelder adresse og sivilstand, og at folkeregisteropplysninger derfor
kan være et sviktende grunnlag for etablering av farskap.

Stavanger, 22.11.2005
På vegne av Dommerforeningens lovutvalg for familierett, arverett, skifte og personrett
(Reidun Wallevik, Torje V.A. Torjesen, Astrid Lærdal Frøseth)

Astrid Lærdal Frøseth

