Tilsvar
Tilsvar i sak om foreldreansvar,
og/eller hvem barnet skal bo fast hos,
og/eller samvær, jf. barneloven § 58.
Alle felter merket * må fylles ut
1. Domstol
Skriv inn navn på domstol *

Skriv inn domstolens saksnummer (se stempel på stevning)

2. Saksøker
Navn prosessfullmektig/advokat

Fullt navn*

3. Saksøkte (dine personalia)
Fullt navn *

Fødselsdato

Bostedsadresse *

E-postadresse

Postnummer *

Telefon privat

Poststed *

Telefon mobil

Adresse prosessfullmektig/advokat

Navn prosessfullmektig/advokat

4. Barn som saken gjelder
Barnets navn *

Fødselsdato *

5. Hva gjelder tvisten/uenigheten (sett ett eller flere kryss) *
Foreldreansvar
Hvem barnet/barna skal bo fast hos
Samvær

Skjema GC-8105/B Domstoladministrasjonen

Adresse *

Postnr./Poststed *

6. Ditt synspunkt på saken/saksøkers krav*

Ved plassmangel, skriv begrunnelse på eget ark som legges ved dette skjema.

7. Eventuelle bevis som ønskes ført

8. Din påstand *

Eksempler på påstand:
• NN skal ha foreldreansvar for AA født …, eller NN og YY skal ha felles foreldreansvar for AA født …
• AA født … skal bo fast hos NN
• AA født … skal ha samvær med NN til følgende tidspunkt : …

9. Vedlegg
Antall vedlegg

10. Underskrift *
Dato

Sted

Skjema GC-8105/B Domstoladministrasjonen

Signatur

Veiledning

Tilsvar
Tilsvar i sak om foreldreansvar,
og/eller hvem barnet skal bo fast hos,
og/eller samvær, jf. barneloven § 58

Innledning
Tilsvar er saksøktes svar på en stevning. Stevning er saksøkers anmodning til retten om å ta en sak til behandling.
Den angir også saksøkers krav i saken. Hva tilsvaret skal inneholde, følger av barneloven § 58 annet ledd. For at
tilsvaret skal fylle lovens krav, samt gi domstolen de nødvendige opplysninger, må feltene som er merket med
stjerne* fylles ut.
Skjemaet er utformet med tanke på hva et tilsvar vanligvis vil inneholde. Dersom du ønsker å opplyse domstolen om
andre forhold/krav enn skjemaet gir rom for, kan dette gjøres på eget ark. Det er også mulig å fremsette tilvar uten å
benytte dette skjemaet.
Dersom du trenger hjelp til utfylling av skjemaet kan du henvende deg til domstolen.

1. Domstol
Skriv inn navnet på domstolen, og eventuelt domstolens saksnummer. Se stempel på stevningen.

2. Saksøker
Saksøker er benevnelsen på den som reiser sak for retten. Skriv inn saksøkers personalia.

3. Saksøkte (dine personalia)
Du benevnes som saksøkte når sak er reist mot deg. Skriv inn dine personalia.
Du står fritt i om du vil la seg bistå av advokat.

4. Barn som saken gjelder
Skriv inn personalia på barnet/barna.

5. Hva gjelder tvisten/uenigheten
Angi hva uenigheten mellom foreldrene gjelder ved å sette ett eller flere kryss.

6. Ditt synspunkt på saken/saksøkers krav
Redegjør kort for hvordan du ser på saken/hvilket standpunkt du har til saksøkers påstand i stevningen. Oppgi også
hva dere eventuelt er enige om. Gi en begrunnelse for dine synspunkter. Dersom du mener at saken ikke kan
fremmes, angir du det med en kort begrunnelse. Med mindre det er tilstrekkelig opplyst i stevningen, kan du kort
beskrive hvordan situasjonen med hensyn til foreldreansvar, hvor barnet bor fast og/eller samvær er i dag. Du kan
også opplyse om hvilket grunnlag dagens ordning bygger på (for eksempel avtale, rettsforlik eller dom).
Avgjørelser om foreldreansvar, om hvem barnet skal bo fast hos, og om samvær, skal først og fremst rette seg etter
det som er best for barnet, jf barneloven § 48. Hva som er barnets beste avgjøres ut fra en konkret helhetsvurdering
med utgangspunkt i barnets behov. Momenter som kan bli tillagt vekt er blant annet:
-

best mulig samlet foreldrekontakt
den enkelte forelders omsorgsevne
den enkelte forelders omsorgsmuligheter fremover
stabile forhold i hjemmet
risiko ved miljøskifte
barnets tilknytning til søsken
barnets mening
barnets følelsesmessige tilknytning til hver av foreldrene

7. Eventuelle bevis som ønskes ført
Skriv inn eventuelle bevis som du ønsker å føre (vitner, sakkyndige vitner, dokumenter). Dersom du ønsker å føre
vitner, gi en kort redegjørelse for hva de skal uttale seg om. Skriftlige dokumenter som er utarbeidet i anledning
saken tillates bare som bevis dersom saksøker samtykker.

8. Din påstand
Her skal du så presist som mulig formulere hva du mener rettens avgjørelse bør gå ut på.
Eksempler på påstand finner du i det grå feltet under skjemaets punkt 8.

9. Vedlegg
Angi det samlede antall vedlegg.

10. Underskrift
Tilsvaret må underskrives og dateres.

