Respons
Thailand: Foreldremyndighet - farskap
Problemstilling/spørsmål:
•

Et barn søker om familiegjenforening med sin mor som bor i Norge. Både mor og
barn er borgere av Thailand. Da barnet ble født var mor gift, men ikke med barnets
far. En annen mann enn den daværende ektefellen er oppført som far i barnets
fødselsattest (barnets biologiske far). Barnets biologiske foreldre har aldri vært gift.
Dette reiser spørsmål knyttet til fars foreldremyndighet over barnet.

Foreldremyndighet i Thailand

For å få svar på spørsmål knyttet til fars foreldremyndighet i denne saken, anmodet Landinfo
den norske ambassaden i Bangkok om assistanse i en e-post av 14. januar 2009. Ambassaden
innhentet informasjon fra thailandske myndigheter (Department of Local Administration,
Registration Division). Landinfos spørsmål, og ambassades svar (e-post, mars 2009) er
gjengitt i det følgende:
1.
Spørsmål
Gjelder det som utgangspunkt i Thailand at juridisk far til barnet er den som mor var gift med
på det tidspunktet barnet ble født (”pater est”)?
Svar
Section 1536 i The Thai Civil and Commercial Code under Parentage sier følgende:
A child born of a woman during wedlock or within three hundred and ten days after
the termination of the marriage is presumed to be the legitimate child of the husband
or the man who used to be the husband, as the case may be. The provisions of
paragraph one shall apply to a child born of a woman before the marriage has been
pronounced void by the final judgement of the Court, or within three hundred and ten
days as from the date of such final judgement.
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Dersom et barn fødes innenfor ekteskapet vil det antas at barnets far er ektefellen til barnets
mor, og dermed også juridisk far. Dersom det imidlertid er tvil rundt hvem som er barnets
biologiske far, og en annen enn morens ektefelle hevder å være faren til barnet må dette
spørsmålet avgjøres ved dom. Thailandsk lovgiving på dette området er med andre ord ikke
like bindende som 'pater est' regelen i Norge.
2.
Spørsmål
a) Dersom barnets mor ikke er, og aldri har vært, gift med barnets biologiske far, kan da
barnefaren få foreldremyndighet ved å påta seg dette og/eller ved å påta seg farskapet? (I
denne saken står altså navnet til barnets fars navn på fødselsattesten).
b) Hvis ja på a): Gjelder dette også hvis barnets mor på fødselstidspunktet var gift med en
annen mann?
Svar
a). Dersom barnets mor ikke er, og aldri har vært gift med barnets biologiske far kan
barnefaren kun få foreldremyndighet ved en domsavgjørelse. Dette selv om den biologiske
faren har påtatt seg farskapet og står i fødselsattesten til barnet.
b). Dersom den biologiske faren ønsker å få foreldermyndighet over barnet selv om mor var
gift med en annen mann på det tidspunktet barnet ble født, må dette altså skje ved dom.
3.
Spørsmål
a) Hva innebærer det juridisk å være registrert som far i fødselsattesten?
b) Innebærer det at vedkommende er barnets juridiske far?
c) Betyr det at vedkommende har foreldremyndighet?
Svar
a) Å være registrert som far i fødselsattesten innebærer at vedkommende kan kreve å få
foreldremyndighet over barnet, men da ved dom.
b) Det å være et barns juridiske far vil først og fremst ha betydning i forhold til barnets
etternavn, krav om foreldermyndighet og arverettigheter.
c) Dersom moren og den biologiske faren til barnet ikke var gift på tidspunktet barnet ble
født, er det som hovedregel moren til barnet som får forelderansvaret for barnet. Dersom
moren og den biologiske faren til barnet var gift på tidspunktet barnet var født har de delt
forelderansvar. Ved en eventuell skilsmisse må forelderansvaret avgjøres ved dom.
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4.
Spørsmål
Dersom barnets mor ikke er, og aldri har vært, gift med barnets far, skal det da fremgå av
barnets fødselsattest hvem som har foreldremyndighet over barnet og/eller om den som er
oppført som far også har foreldremyndighet? Eller skal dette i tilfelle fremgå av et annet
dokument?
Svar
Det fremgår ikke av thailandske fødselsattester hvem som har foreldermyndighet over barnet.
Dersom barnets mor ikke er, og aldri har vært, gift med barnets far og hun ønsker å
dokumentere hvem som har forelderansvaret for barnet kan hun få utstedt bekreftelse fra det
lokale distriktskontoret Amphur basert på vitneutsagn som bekrefter at hun aldri har registrert
et ekteskap med barnets far og at det er hun som har forelderansvaret alene.

En respons er et svar på konkrete spørsmål og problemstillinger som saksbehandlere i
utlendingsforvaltningen har stilt Landinfo. Responser er ikke ment å være utfyllende
redegjørelser for et tema eller et spørsmål, men skal gi svar på de konkrete spørsmålene som
er stilt, og ellers inneholde det som til enhver tid trengs av bakgrunnsinformasjon.

Referanser

•

Den norske ambassaden i Bangkok. E-post 20. mars 2009.
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