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F o r s l a g  

til 

Lov o m  b ø r n s  r e t s s t i l l i ng .  

Fremsat den 29. oktober 1959 af justitsministeren. 

Kapitel 1. Faderskab. 
§ 1. Ægtebørn er børn af forældre, som 

på avlingstiden levede i eller senere har ind- 
gået ægteskab med hinanden. 

§ 2. Et  barn, der kan være avlet under 
moderens ægteskab, anses som barn af ægte- 
manden. Dette gælder dog ikke, såfremt det 
godtgøres, at moderen har haft samleje med 
en anden, og det må antages, at barnet er 
avlet af denne, eller hvis det på grund af 
barnets arveanlæg eller af anden særlig 
grund kan anses som sikkert, at ægtemanden 
ikke er barnets fader. 

Stk. 2. Levede ægtefællerne på avlings- 
tiden separeret, eller var samlivet mellem 
dem ophævet på grund af uoverensstem- 
melse, gælder reglen i stk. 1 kun, såfremt 
det godtgøres, at de inden for avlingstiden 
har haft samleje med hinanden. 

§ 3. Et  barn, der fødes, efter at moderen 
har indgået ægteskab, men som må være 
avlet forinden, anses som barn af ægteman- 
den. Rejses der faderskabssag, gælder dette 
dog kun, såfremt ægtemanden efter reglen 
i § 6 kunne anses som fader eller bidrags- 
pligtig til barnet. 

§ 4. Indgår moderen til et barn uden for 
ægteskab ægteskab med den mand, hvis 
faderskab er fastslået, eller som i henhold 
til denne lov er anset som bidragspligtig til 
barnet, bliver barnet ægtebarn. 

§ 5. Sag om faderskab til de i §§ 2-3 om- 
handlede børn kan rejses af ægtemanden, 
moderen, barnet eller en for barnet beskik- 
ket værge. 

t .  2. Sagen skal af ægtemanden anlæg- 
ges inden 1 år efter, at han er kommet til 
kundskab om de omstændigheder, der an- 
tages at kunne begrunde en fralæggelse af 
faderskabet og senest inden 5 år efter bar- 
nets fødsel. 

Stk. 3. Under de i retsplejelovens § 456 r, 
stk. 4, angivne betingelser kan landsretten 
dog tillade, at sag anlægges efter udløbet 
af de i stk. 2 nævnte frister. 

§ 6. Som fader til et barn uden for ægte- 
skab anses den, der inden for avlingstiden 
har haft samleje med moderen, såfremt der 
ikke er rimelig begrundet tvivl om, at han 
er barnets fader. 

Stk. 2. Kan en sagsøgt ikke anses som 
barnets fader, bliver han at anse som bi- 
dragspligtig til barnet, såfremt han inden 
for avlingstiden har haft samleje med mode- 
ren, og det ikke må anses for udelukket, at 
han kan være barnets fader. Er flere sag- 
søgt under sagen, og kan ingen af dem anses 
som barnets fader, jfr. stk. 1, bliver den, 
hvis faderskab må anses for mest sandsyn- 
ligt, at anse som bidragspligtig. 

§ 7. Faderskab eller bidragspligt til børn 
uden for ægteskab skal søges fastslået i 
overensstemmelse med reglerne i §§ 8-12, 
jfr. dog § 10, stk. 2. 

Stk. 2. Er barnet ikke levende født, finder 
reglerne kun anvendelse, såfremt der rejses 
krav om bidrag i henhold til § 21. 

§ 8. En uden for ægteskab besvangret 
kvinde kan ved henvendelse til mødrehjælps- 
institutionen forinden fødselen begære fader- 
skabssag rejst mod den mand, hun opgiver 
som fader til barnet. 

20 Fremsatte lovforslag (imdt. fin ans- og tillægsbev.lovforslag). 
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Stk. 2. Uanset om begæring er fremsat i 
henhold til stk. 1, skal den læge eller jorde- 
moder, der har bistået ved fødselen, inden 
14 dage gøre anmeldelse om denne til mødre- 
hj ælpsinstitutionen. 

§ 9. Mødrehj ælpsinstitutionen videresen- 
der sagen med de af institutionen tilveje- 
bragte oplysninger til politimesteren (i Kø- 
benhavn overpræsidenten), der drager om- 
sorg for, at faderskab eller bidragspligt 
søges fastslået. 

§ 10. Moderen skal inden 1 måned efter 
barnets fødsel over for mødrehj ælpsinstitn- 
tionen eller politimesteren (overpræsiden- 
ten) opgive, hvem der er eller kan være 
barnets fader. 

Stk. 2. Overøvrigheden kan fritage mode- 
ren for den i stk. 1 omhandlede oplysnings- 
pligt, medmindre det må anses for stridende 
mod barnets tarv, at faderskabet ikke op- 
lyses. 

§ 11. Faderskabet anses for fastslået, 
såfremt den opgivne fader under personligt 
møde for en politimester (i København 
overpræsidenten) anerkender at være fader 
til barnet. Forinden anerkendelsen gøres 
han bekendt med retsvirkningerne af denne 
samt med, at han kan kræve sagen afgjort 
ved domstolene. Er den opgivne fader under 
18 år, kræves værgens samtykke til aner- 
kendelsen. Bestemmelsen i retsplejelovens 
§ 257, stk. 1,2. pkt., finder herved tilsvarende 
anvendelse. 

Stk. 2. Opnås der ikke anerkendelse af 
faderskabet, henvises sagen til afgørelse ved 
retten. Det samme gælder, såfremt det er 
oplyst, at moderen i avlingstiden har haft 
samlej e med flere, eller det i øvrigt findes 
betænkeligt at modtage den opgivne faders 
anerkendelse af faderskabet, jfr. § 6. 

Stk. 3. Justitsministeren kan bestemmme, 
at anerkendelse af faderskab eller bidrags- 
pligt afgivet i udlandet ligestilles med en 
her i landet truffet afgørelse. 

§ 12. Er faderskabssag ikke rejst i med- 
før af foranstående bestemmelser, kan sag 
ved barnets fødsel eller senere rejses af mo- 
deren, barnet eller dettes værge eller af de i 
§ 18, stk. 2, nævnte personer og institu- 
tioner. 

Kapitel 2. Barnets forsørgelse. 
§ 13. Forældrene er hver for sig forplig- 

tet til at forsørge barnet. Barnet skal for- 
sørges, opdrages og uddannes under hensyn 
til forældrenes livsvilkår og barnets tarv. 

Stk. 2. Opfylder en af forældrene ikke 
forsørgelsespligten over for barnet, kan 
overøvrigheden pålægge ham at udrede bi- 
drag til barnets underhold. 

§ 14. Bidraget fastsættes under hensyn 
til barnets tarv og forældrenes økonomiske 
kår, herunder deres erhvervsevne. Er begge 
forældre ubemidlede, fastsættes bidraget i 
almindelighed til det for barnets opholds- 
sted til enhver tid gældende normalbidrag. 
Er barnet avlet ved en ved dom fastslået 
kønsfrihedsforbrydelse, skal faderens bidrag 
ansættes således, at det dækker samtlige 
udgifter ved barnets underhold. 

Stk. 2. Bidragspligten ophører ved bar- 
nets fyldte 18. år. Bidraget til en datter 
ophører endvidere, når hun indgår ægteskab, 
medmindre overøvrigheden under særlige 
omstændigheder bestemmer andet. Bidrag 
til undervisning eller uddannelse kan dog 
pålægges indtil barnets fyldte 24. år. 

Stk. 3. Bidraget erlægges halvårsvis for- 
ud, medmindre andet bestemmes. Barnets 
bortadoption eller død medfører ikke fri- 
tagelse for nogen del af bidraget for den 
pågældende bidragsperiode. 

§ 15. Særligt bidrag kan pålægges i an- 
ledning af omkostninger ved barnets dåb, 
konfirmation, sygdom og begravelse eller i 
anden særlig anledning. 

Stk. 2. Bidrag i henhold til stk. 1 kan kun 
fastsættes, såfremt begæring fremsættes for 
overøvrigheden inden 3 måneder efter ud- 
giftens afholdelse, medmindre der godtgøres 
at foreligge rimelig grund for overskridelse 
af fristen. 

§ 16. Overøvrigheden kan til enhver tid 
ændre et bidrag, når der fremkommer grun- 
det begæring herom. Bidrag, der er forfaldet 
før begçeringens fremsættelse, kan dog kun 
ændres, når ganske særlige omstændigheder 
foreligger. 

Stk. 2. Bidrag kan kun, når særlige grunde 
taler derfor, pålægges for en tid, der ligger 
mere end 1 år forud for begæringens frem- 
sættelse. 
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§ 17. Aftaler om bidrag til barnet er 
ikke til hinder for, at der træffes anden af- 
gørelse af overøvrigheden, såfremt aftalen 
skønnes åbenbart ubillig, eller når forholdene 
væsentligt har forandret sig, eller aftalen 
strider mod barnets tarv. 

§ 18. Bidrag i henhold til nærværende 
kapitel tilkommer barnet. 

Stk. 2. Retten til at kræve bidrag fastsat 
og til at indkræve bidraget har den, der 
afholder udgifterne ved barnets forsørgelse, 
såfremt den pågældende har eller ved for- 
ældremyndighedens ophør havde forældre- 
myndigheden over barnet eller lovligt har 
barnet i pleje. I det omfang det offentlige 
afholder udgifter til barnets forsørgelse, til- 
kommer retten den pågældende offentlige 
myndighed eller institution. 

§ 19. Reglerne i §§ 14-18 finder tilsva- 
rende anvendelse, hvor en mand i henhold 
til § 6, stk. 2, er anset som bidragspligtig 
til et barn uden for ægteskab. 

§ 20. Dør en mand, der er eller efter 
dødsfaldet bliver anset som fader til et 
barn uden for ægteskab, og hensidden i 
uskiftet bo ikke finder sted, vil der ikke af 
boet være at udrede underholdsbidrag til 
barnet, men dette tager alene arv efter af- 
døde i henhold til de herom gældende regler. 
Efterlader han sig enke, der hensidder i 
uskiftet bo, påhviler det hende at betale 
bidrag til barnets underhold, dog kun så 
vidt og i det omfang, overøvrigheden efter 
skøn over hendes økonomiske forhold finder 
det passende. Dør en hustru, som er moder 
til et barn uden for ægteskab, og som det er 
pålagt at svare bidrag til barnets underhold, 
finder tilsvarende regler anvendelse. 

Stk. 2. Er eller bliver en afdød mand 
anset som bidragspligtig, bliver det for- 
nødne til dækning af de forpligtelser, der 
endnu kunne påhvile ham efter denne lov, at 
udbetale af hans bo, såvidt det er solvent, 
når begæring herom fremsættes inden 1 år 
efter hans død. Tilkommer der barnet arv 
efter den bidragspligtige, vil det her nævnte 
beløb være at fradrage i barnets arv. Efter- 
lader den afdøde sig arveberettiget enke 
eller afkom (derunder adoptivbørn), må 
beløbet ikke overstige, hvad barnet, hvis 
den pågældende var anset som fader, ville 
have arvet. 

Stk. 3. Beløbet udredes af den bidrags- 
pligtiges bo på samme måde som forfalden 
gæld. Med beløbet forholdes i overensstem- 
melse med § 25 i lov nr. 133 af 7. maj 1937 
om inddrivelse og sikring af underholds- 
bidrag. Efterlader den bidragspligtige sig 
enke, der hensidder i uskiftet bo, finder 
bestemmelsen i stk. 1, 2. pkt., tilsvarende 
anvendelse. 

Stk. 4. Skifteretten eller eksekutorerne 
har, når det kommer til deres kundskab, 
at der påhviler afdøde bidragspligt over for 
børn uden for ægteskab, at drage omsorg 
for, at fordringen gøres gældende. 

Kqpitel 3. Bidrag til udgifterne ved 
fødselen m. v. 

§ 21. Overøvrigheden kan pålægge fade- 
ren eller den bidragspligtige at udrede bidrag 
til udgifterne ved fødselen og moderens 
underhold 2 måneder før og 1 måned efter 
fødselen. Under særlige omstændigheder, 
navnlig i tilfælde af moderens sygdom for- 
årsaget ved svangerskabet eller fødselen, 
kan bidrag pålægges for indtil 4 måneder 
før og 9 måneder efter fødselen. Bidraget 
kan pålægges, uanset at barnet er dødfødt. 

Stk. 2. Endvidere kan overøvrigheden 
pålægge den, der har eller kan have besvang- 
ret en kvinde, at udrede bidrag til de ved en 
abort forvoldte særlige udgifter. 

Stk. 3. Bidrag efter denne paragrafs stk. 
1 forfalder, hvis barnet er født, straks ved 
bidragsfastsættelsen, og ellers til de af 
overøvrigheden nærmere bestemte tids- 
punkter. Bidrag efter stk. 2 forfalder straks. 
Bestemmelsen i § 16, stk. 2, finder tilsvarende 
anvendelse med hensyn til de i denne para- 
graf omhandlede bidrag. 

Stk. 4. Bidrag i henhold til nærværende 
kapitel tilkommer moderen eller den offent- 
lige myndighed eller institution, der har 
afholdt de pågældende udgifter. 

Kapitel 4. Forskellige bestemmelser. 
§ 22. Undladelse af at afgive de i § 10, 

stk. 1, omhandlede oplysninger straffes med 
bøde. 

§ 23. Justitsministeren fastsætter de til 
lovens gennemførelse nødvendige forskrif- 
ter. 
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Stk. 2. Bidragsresolutioner og overens- 
komster vedrørende de i loven omhandlede 
bidrag er fritaget for stempelafgift. 

§ 24. Loven træder i kraft den 1. januar 
1961. Fra samme dato ophæves, jfr. dog 
stk. 2 og 3, lov nr. 131 af 7. maj 1937 om 
børn uden for ægteskab og lov nr. 132 af 
7. maj 1937 om ægtebørn. 

Stk. 2. Bestemmelserne i kap. 1 og 3 
finder med undtagelse af § 5 kun anvendelse 
med hensyn til børn født efter lovens ikraft- 
træden. Bestemmelserne i § 5 finder anven- 
delse også for børn født før lovens ikraft- 
træden. Det samme gælder bestemmelserne 
i kapitel 2, dog kun med hensyn til bidrag 
for tiden efter dette tidspunkt. Aftaler ind- 
gået før lovens ikrafttræden omfattes ikke 
af bestemmelsen i § 17. 

Stk. 3. I tilfælde, hvor flere er anset som 
bidragspligtige til et barn uden for ægte- 
skab, og med hensyn til de i § 2 i lov nr. 131 
af 7. maj 1937 omhandlede forhold samt i 
alle tilfælde, hvor nærværende lov efter 
stk. 2 ikke finder anvendelse, gælder be- 
stemmelserne i den hidtil gældende lovgiv- 
ning. 

Stk. 4. Indtil 2 år efter lovens ikrafttræ- 
den kan sag i henhold til § 5 anlægges af 
ægtemanden, selv om der er forløbet mere 
end 5 år fra barnets fødsel. 

§ 25. Loven gælder ikke for Færøerne 
og Grønland, men kan efter forhandling med 
det færøske hjemmestyre ved kgl. anordning 
sættes i kraft for Færøerne med de afvi- 
gelser, som de særlige færøske forhold til- 
siger. 

Bemærkninger  til lovforslaget. 

De gældende regler om børns retsstilling findes i 
lovene nr. 131 af 7. maj 1937 om børn uden for ægte- 
skab og nr. 132 af samme dato om ægtebørn. De 
to love er dog ikke udtømmende. Således findes 
bl. a. reglerne om forældremyndighed og værgemål 
i myndighedsloven og reglerne om barnets arveret 
i arvelovgivningen. Endvidere indeholder adop- 
tionsloven og loven om offentlig forsorg vigtige 
regler om børns retsstilling. 

Den i 1937 gennemførte lovgivning betød for så 
vidt angår børn uden for ægteskab et afgørende 
brud med den hidtidige retstilstand, idet der ved 
denne lovgivning i princippet gennemførtes ligestil- 
ling af ægtebørn og børn uden for ægteskab. Sam- 
tidig indførtes regler, hvorefter rejsning af sag om 
faderskab eller bidragspligt gjordes obligatorisk, 
og ved en samtidig gennemført ændring i rets- 
plejeloven indførtes nye regler om faderskabssagers 
behandling ved retten, jfr. lov nr. 135 af 7. maj 
1937. Vedrørende de gældende regler og den hi- 
storiske udvikling kan i øvrigt henvises til be- 
mærkningerne nedenfor til de enkelte bestemmel- 
ser i lovforslaget samt til redegørelsen side 7-11 
og side 43-52 i den i 1955 afgivne betænkning om 
ændring af reglerne om fastsættelse af faderskab. 

Selv om de i 1937 gennemførte regler i det væsent- 
lige må siges at have virket tilfredsstillende, kan der 
dog være grund til nu, da reglerne har bestået i 
mere end 20 år, at foretage en almindelig gennem- 

gang af bestemmelserne ud fra de indvundne erfarin- 
ger. Den umiddelbare årsag til, at spørgsmålet blev 
optaget til behandling, er i øvrigt en henstilling fra 
de delegerede for nordisk lovsamarbejde i 1949 om, 
at de nordiske lande burde overveje muligheden for 
en ensartet løsning af de herhenhørende spørgsmål. 

Efter modtagelsen af denne henstilling nedsatte 
justitsministeriet i henhold til kgl. resolution af 
2. december 1949 en kommission med den opgave 
at overveje spørgsmålet om ændringer i lovgivnin- 
gen om børn uden for ægteskab og eventuelt visse 
spørgsmål vedrørende ægtebørn. Tilsvarende kom- 
missioner blev nedsat i Finland, Norge og Sverige, 
medens Island ikke har deltaget i samarbejdet. 
Kommissionerne foreslog i det væsentlige ensartede 
bestemmelser om affattelse af den såkaldte 홢pater- 
est-regel" og om betingelserne for at fastslå fader- 
skab til børn uden for ægteskab. Den danske kom- 
missions betænkning har dannet grundlag for ud- 
arbejdelsen af nærværende lovforslag, der dog af- 
viger en del fra kommissionens forslag, jfr. nærmere 
bemærkningerne til forslagets enkelte bestemmelser. 

I forbindelse med revisionen har justitsministe- 
riet anset det for rigtigst at sammenarbejde lovene 
om ægtebørn og om børn uden for ægteskab til een 
lov. Der vindes herved større overskuelighed, lige- 
som man ved at samle bestemmelserne i een lov 
fremhæver den principielle ligestilling af de to 
grupper af børn. 
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I tilslutning til kommissionens arbejde har et 
medlem af kommissionen, landsdommer Hans 
Topsøe-Jensen, foretaget en gennemgang af reglerne 
i retsplejelovens kap. 42 a om behandling af fader- 
skabssager, jfr. betænkningen side 41-42 og bilag 
5, s. 97 ff. På grundlag heraf har justitsministeriet 
udarbejdet forslag til en ny affattelse af det nævnte 
kapitel i retsplejeloven, hvilket forslag fremsættes 
samtidig med nærværende lovforslag. 

Til § 1. 
Bestemmelsen svarer til § 1 i den gældende lov 

om ægtebørn, hvorefter ægtebørn er børn af for- 
ældre, som på avlingstiden levede i eller senere har 
indgået ægteskab med hinanden, selv om ægteska- 
bet forinden barnets fødsel er ophævet ved død eller 
skilsmisse, og selv om ægteskabet omstødes. Der er 
dog som foreslået af kommissionen foretaget en 
redaktionel ændring, idet det må anses for over- 
flødigt at fastslå, at barnet er ægtebarn, selv om 
ægteskabet opløses eller omstødes før barnets fødsel. 

Til § 2. 
Bestemmelsen i stk. 1 indeholder den såkaldte 

홢pater-est-regel" jfr. § 2, stk. 1, i den gældende lov 
om ægtebørn, samt reglerne om, under hvilke be- 
tingelser den heri liggende formodning for ægte- 
mandens faderskab må vige. Justitsministeriet kan 
tiltræde kommissionens synspunkter, hvorefter man 
i nogen grad bør udvide domstolenes mulighed for 
at statuere, at ægtemanden ikke er barnets fader. 
Dette er udtrykt i bestemmelsen i 2. pkt., der 
ganske svarer til den af kommissionen foreslåede 
regel. Muligheden for efter bestemmelsen i 1. led 
af 2. pkt. at statuere, at ægtemanden ikke er bar- 
nets fader, nemlig når det godtgøres, at moderen 
har haft samleje med en anden mand, og det må 
antages, at barnet er avlet af denne, bør i første 
række benyttes i tilfælde, hvor barnets moder har 
indgået ægteskab med den mand, der må antages at 
være barnets fader. Barnet bliver her under alle 
omstændigheder ægtebarn, og hensynet til barnet 
vil i de fleste tilfælde tilsige, at barnet bør anses 
som barn af moderens nye ægtefælle og dermed som 
ægtebarn i det nye ægteskab. Samme hensyn kan 
gøre sig gældende, hvor moderen står foran et ægte- 
skab med den mand, der må antages at være barnets 
fader. I disse tilfælde kan der i øvrigt efter omstæn- 
dighederne blive tale om at udsætte sagens afgø- 
relse, indtil ægteskabet er indgået. 

Børn, der er født i ægteskab, men avlet forinden, 
omfattes ikke af 홢pater-est-reglen", men er som 
efter den gældende lov behandlet i en særlig bestem- 
melse (§ 3). Bortset herfra og fra nogle ændringer 

af redaktionel karakter svarer bestemmelsen i 
øvrigt til kommissionens forslag. 

Til §3. 
Børn, der fødes, efter at moderen har indgået 

ægteskab, men som må være avlet før ægteskabet, 
omfattes efter den gældende lov som nævnt ikke af 
formodningen for ægtemandens faderskab. Disse 
børn vil imidlertid i de fleste tilfælde være avlet af 
ægtemanden og anses derfor indtil videre som hans. 
Såfremt der rejses faderskabssag, behandles denne 
som enhver anden sag om et barn uden for ægte- 
skab. Bliver ægtemanden anset som fader til barnet, 
bevarer det naturligvis sin stilling som ægtebarn, 
og bliver han anset som bidragspligtig, kan han 
legitimere barnet ved anerkendelse efter ægtebørns- 
lovens § 5. 

I modsætning til kommissionen finder justits- 
ministeriet, at denne regel i princippet bør opret- 
holdes, idet den må siges at have virket tilfredsstil- 
lende. Der savnes dog en frist, efter hvis udløb ægte- 
manden normalt er afskåret fra at anfægte barnets 
stilling som ægtebarn, jfr. herom bemærkningerne 
til §5. 

Bliver ægtemanden anset som bidragspligtig til 
et sådant barn, kan det som nævnt efter den gæl- 
dende lov kun få status som ægtebarn ved aner- 
kendelse. Som en konsekvens af de forslåede nye 
regler i § 4 foreslås det, at barnet bevarer sin stilling 
som ægtebarn, selv om betingelserne for at anse 
ægtemanden som fader ikke er opfyldt, når han dog 
kunne dømmes som bidragspligtig. For så vidt angår 
børn født efter at moderen har indgået ægteskab, 
vil der således ikke længere kunne forekomme dom- 
me, der anser ægtemanden som bidragspligtig til 
barnet, men alene domme, der enten statuerer, 
at barnet er ægtebarn, eller at dette ikke er tilfæl- 
det. 

Ved vurderingen af bestemmelsen må det i øvrigt 
erindres, at ægtemanden i tilfælde, hvor flere mænd 
er inddraget i sagen, kun kunne anses som bidrags- 
pligtig, såfremt der er større sandsynlighed for hans 
faderskab end for den eller de andre mænds, jfr. 
forslagets § 6, stk. 2. 

Til § 4. 
Bestemmelsen adskiller sig fra § 5 i ægtebørnslo- 

ven fra 1937 derved, at moderens ægteskab med en 
mand, der er anset som bidragspligtig til barnet, 
bevirker, at barnet bliver ægtebarn, uden at der 
hertil kræves nogen særlig anerkendelse fra ægte- 
mandens side. I de 홢 i øvrigt næppe særligt talrige 
홢 tilfælde, hvor den bidragspligtige indgår ægteskab 
med barnets moder, må det antages, at han praktisk 
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talt altid vil være villig til at anerkende barnet som 
sit, og det forekommer derfor ikke rimeligt at kræve 
en formelig anerkendelse til ministerialbog eller 
personregister. Det er da også antaget i den juridi- 
ske teori, at den i 1937-lovens § 5 foreskrevne an- 
meldelse til ministerialbogen (personregistret) ikke 
er en absolut nødvendighed, men at ægtemandens 
anerkendelse kan ligge deri, at han faktisk under 
ægteskabet behandler barnet som sit. Den foreslåede 
regel har her det fortrin, at den afskærer tvistig- 
heder om, hvorvidt en sådan anerkendelse har 
fundet sted. 

Da reglen ikke gælder børn født før lovens ikraft- 
træden, jfr. overgangsbestemmelserne i forslagets 
§ 24, vil den ikke finde anvendelse, hvor flere er 
anset som bidragspligtige til et barn. 

Til § 5. 
Bestemmelsen i stk. 1 træder i stedet for § 3 i 

den gældende lov om ægtebørn. Bestemmelsen fore- 
slås imidlertid udvidet til også at gælde de i forsla- 
gets § 3 omhandlede børn, der er avlet før ægteska- 
bet. Sag om faderskab eller bidragspligt til disse 
børn kan altså ikke rejses af de i § 12, jfr. § 18, stk. 2, 
omhandlede personer og institutioner. Det drejer 
sig her om barnets stilling som ægtebarn, og det vil 

være rimeligt at give andre end de i den her 
foreslåede bestemmelse nævnte personer adgang til 
at rejse en sådan sag, der kan få indgribende be- 
tydning for barnets stilling. Reglen gælder ikke de 
i § 4 omhandlede børn uden for ægteskab, der er 
legitimeret ved moderens ægteskab. I disse tilfælde 
må reglerne i retsplejeloven om genoptagelse m. v. 
af faderskabssager anvendes. 

I stk. 2 foreslås i overensstemmelse med kommis- 
sionens forslag fastsat en frist for ægtemandens 
adgang til at anfægte barnets stilling som ægtebarn. 
Efter de nugældende regler er der forekommet til- 
fælde, hvor et barn, der i mere end 10 år har været 
betragtet som ægtebarn, er blevet frakendt denne 
stilling under en af ægtemanden anlagt sag. Selv 
om en ægtemand har en rimelig interesse i at kunne 
fralægge sig faderskabet til de børn, som han fak- 
tisk ikke er fader til, må det forekomme stødende, 
at denne adgang skal bestå uden nogen tidsmæssig 
begrænsning. Det foreslås derfor, at ægtemanden, 
når der er forløbet 5 år fra barnets fødsel, skal være 
afskåret fra at anfægte barnets stilling, medmindre 
der rent undtagelsesvis meddeles tilladelse hertil 
efter paragraffens stk. 3. Når fristen er fastsat til 
5 år, er det ud fra de af kommissionens mindretal 
anførte synspunkter, jfr. betænkningen side 62. 
Efter forhandling med præsidenten for Højesteret 
og landsretternes præsidenter foreslås afgørelsen 

henlagt til landsretterne. Landsrettens afgørelse vil 
kunne indbringes for Højesteret efter de alminde- 
lige regler i retsplejelovens kapitel 37. 

Såfremt ægtemanden kommer til kundskab om 
omstændigheder, der antages at kunne begrunde en 
fralæggelse af faderskabet, bør der som foreslået af 
kommissionen løbe en kortere frist fra dette tids- 
punkt, idet ægtemanden under disse omstændig- 
heder ikke bør kunne lade spørgsmålet henstå 
uafklaret i flere år. Når denne frist foreslås fastsat 
til l år, beror det dels på, at den af kommissionen 
foreslåede 6-måneders frist ville kunne indebære, 
at sagen måtte anlægges, allerede før barnet er 
født, hvilket forekommer mindre rimeligt, da en 
sikker afgørelse af spørgsmålet sjældent vil kunne 
træffes før nogen tid efter barnets fødsel, og dels 
på at der bør gives ægtemanden rigelig tid til at 
overveje, hvorvidt han vil rejse en sag, der kan få 
indgribende betydning både for barnets stilling og 
for ægteskabets fortsatte eksistens. 

Med hensyn til afbrydelse af de nævnte frister 
bemærkes, at sagen, hvor ægtemanden bestrider, at 
et af bestemmelsen i § 2, stk. 1, (pater-est-reglen) 
omfattet barn er ægtebarn, efter det samtidig fore- 
lagte forslag til ændringer i retsplejeloven som ho- 
vedregel skal behandles efter retsplejelovens almin- 
delige regler. I disse tilfælde afbrydes fristen ved 
sagsanlæg, d. v. s. normalt stævningens indlevering 
til berammelse, jfr. retsplejelovens § 279, stk. 1. I 
de øvrige i §§ 2-3 omhandlede tilfælde behandles 
sagen efter retsplejelovens kap. 42 a, selv om spørgs- 
målet rejses af ægtemanden. Fristerne afbrydes her 
ved ægtemandens henvendelse til retten om sagens 
behandling, jfr. § 456 d i forslaget til ændringer i 
retsplejeloven, hvorefter sagen anses for anlagt, 
når retten har modtaget henvendelse om retslig 
behandling. Fristerne vil derimod ikke kunne af- 
brydes ved, at ægtemanden retter henvendelse til 
politimesteren eller overpræsidenten med krav om, 
at der rejses sag eller for at andrage om fri proces. 

Til § 6. 
Bestemmelsen fastslår betingelserne for, at en 

mand kan anses som fader eller bidragspligtig til et 
barn uden for ægteskab. 

Efter § 14 i loven af 7. maj 1937 om børn uden 
for ægteskab er det en betingelse for, at en mand, 
der har haft samleje med moderen i avlingstiden, 
kan anses som fader til barnet, at der ikke foreligger 
omstændigheder, som udelukker, at barnet kan være 
frugten heraf. Endvidere kræves, at der ikke findes 
grund til at antage, at moderen inden for avlings- 
tiden også har haft samleje med nogen anden, som 
kan være barnets fader, og at der heller ikke i øvrigt 
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foreligger omstændigheder, som gør det tvivlsomt, 
om den sagsøgte er barnets fader. Er betingelserne 
for at anse en mand som fader til barnet ikke op- 
fyldt, bliver den eller de sagsøgte at anse som bi- 
dragspligtige, såfremt retten finder det bevist, at 
vedkommende har haft samleje med moderen inden 
for avlingstiden, uden at der foreligger omstændig- 
heder, som udelukker, at barnet kan være frugten 
heraf. I de tilfælde, hvor flere mænd anses som 
bidragspligtige til barnet, påhviler det hver af dem 
at betale det fulde normalbidrag til barnets under- 
hold, men da moderen kun skal have udbetalt eet 
bidrag til barnet, tilfalder det overskydende beløb 
bidragsfonden, jfr. nærmere lovens § 30, stk. 3-4. 

Som anført af kommissionen har denne ordning 
ikke sjældent været genstand for kritik. Det er van- 
skeligt at begrunde en ordning, hvorefter flere mænd 
kan tilpligtes at betale bidrag til et barn uden for 
ægteskab, uanset at kun een af dem kan være bar- 
nets biologiske fader. 

Til afløsning af de gældende regler har kommissio- 
nen stillet forslag om en regel, hvorefter den mand, 
der har haft samleje med moderen inden for avlings- 
tiden, skal anses som fader til barnet, medmindre 
der foreligger omstændigheder, som gør det usand- 
synligt, at barnet er frugten heraf. Har moderen 
inden for avlingstiden haft samleje med to eller 
flere, skal dog ingen af dem anses som fader, med- 
mindre der er væsentlig større sandsynlighed for, 
at barnet er avlet af den pågældende end af en anden. 
En ordning i overensstemmelse hermed er gennem- 
ført i Norge ved en lov af 21. december 1956. 

Det er en selvfølge, at det ud fra hensynet til 
barnets tarv må betegnes som ønskværdigt at skabe 
en ordning, hvorefter det i disse sager såvidt muligt 
søges fastslået, at en bestemt mand er barnets 
fader. Kun herved opnår barnet en retsstilling, der 
i videst muligt omfang ligestiller dét med ægtebørn, 
navnlig ret til faderens navn og arveret efter faderen 
og hans slægt. På den anden side kræver hensynet 
til den pågældende mand og hans slægt, herunder 
navnlig hans eventuelle andre børn, at faderskab 
kun statueres, når der haves rimelig sikkerhed for, 
at han virkelig er barnets fader. Dette har i kom- 
missionens udkast fundet udtryk derved, at det, 
når moderen har haft samleje med flere mænd i 
avlingstiden, kræves, at der er væsentlig større sand- 
synlighed for, at barnet er avlet af den pågældende 
mand end af en anden. 

Efter justitsministeriets opfattelse vil den af 
kommissionen foreslåede regel imidlertid kunne føre 
til, at domstolene i en række af de tilfælde, hvor der 
efter de gældende regler statueres bidragspligt for 
een eller flere mænd, vil vige tilbage for at fastslå 

faderskab med de heraf følgende videregående rets- 
virkninger. Følgen heraf vil da blive et væsentligt 
større antal frifindelser end efter den gældende 
ordning. Når der her over for henvises til, at det 
offentlige, navnlig gennem bestemmelsen i § 224 i 
loven om offentlig forsorg, må påtage sig de økono- 
miske byrder, som eventuelt ville blive en følge af 
kommissionens forslag, må for det første erindres, 
at hjælp fra det offentlige af den karakter, som der 
her er tale om, formentlig fortsat bør være knyttet 
til visse betingelser med hensyn til moderens økono- 
miske forhold. Efter den gældende regel kræves 
således, at hun opfylder betingelserne for forskuds- 
vis udbetaling af bidrag fra det offentlige. De 
mødre, der ikke opfylder disse betingelser, vil altså 
være afskåret fra at opnå hjælp. Hertil kommer, at 
hensynet til de sociale konsekvenser, der for mode. 
ren og barnet kan være forbundet med, at en fader- 
skabssag sluttes, uden at en bestemt mand kan 
anses som fader til barnet, ikke tilsiger, at man 
behøver helt at frifinde den eller de pågældende 
mænd. De sociale konsekvenser af, at moderen kun 
opnår dom til bidragspligt, hvori jo ligger en vurde- 
ring af hendes vandel i avlingstiden eller troværdig- 
heden af hendes forklaring, er i hvert fald ikke vide- 
regående end tilfældet vil være, hvor sagens udfald 
bliver, at overhovedet ingen mand bliver dømt. 

Betragtninger af denne art har ført til udform- 
ningen af den her foreslåede regel. Paragraffens 1. 
stk. fastsætter betingelserne for dom til faderskab. 
Med den ændrede formulering i forhold til den gæl- 
dende lov tilsigter man at åbne mulighed for, at 
der kan gives dom til faderskab i noget videre om- 
fang end efter den meget snævert affattede regel i 
1937-lovens § 14, stk. 1. Efter det af kommissionen 
udarbejdede udkast skulle der gives dom til fader- 
skab, medmindre der foreligger omstændigheder, 
der gør det usandsynligt, at barnet er avlet af den 
sagsøgte mand. Efter ordlyden indebærer dette 
imidlertid en meget væsentlig lempelse af de krav, 
der skal være opfyldt, og den her foreslåede for- 
mulering: at der ikke er rimelig begrundet tvivl om 
faderskabet, dækker formentlig i højere grad kom- 
missionens hovedsynspunkt, som justitsministeriet 
kan tiltræde, nemlig at faderskab kun bør fastslås, 
når der foreligger en rimelig sikkerhed for, at den 
pågældende mand virkelig er barnets fader, medens 
der på den anden side også altid bør gives dom til 
faderskab, når denne betingelse er opfyldt.. Det 
følger af bestemmelsens formulering og af de for 
disse sager gældende retsplejeprincipper (den så- 
kaldte officialmaksime, jfr. § 456 h i forslaget til 
ændringer i retsplejeloven), at retten af egen drift 
skal være opmærksom på, om der foreligger rimelig 
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begrundet tvivl om faderskabet. De i stk. 1 udtrykte 
krav må også være opfyldt i tilfælde, hvor fader- 
skab anerkendes udenretligt, jfr. herved forslagets 
§ 11, stk. 2, in fine. 

Bestemmelsen i stk. 2, 1. pkt., svarer i sin formu- 
lering stort set til § 14, stk. 2, l. pkt., i den gældende 
lov, der fastsætter betingelserne for at anse een 
eller flere mænd som bidragspligtige. Den gældende 
lovs udtryk 홢udelukker" er dog erstattet af udtryk- 
ket 홢må anses for udelukket". Anledningen hertil 
er, at den nuværende formulering kunne lede til 
den antagelse, at der kræves en absolut udelukkelse; 
en sådan vil imidlertid sjældent være mulig. Speci- 
elt vil der, hvor frifindelse sker på grundlag af bio- 
logiske undersøgelser, navnlig blodtypebestemmel- 
ser, aldrig kunne være tale om en helt ubetinget 
udelukkelse. Som det bl. a. fremgår af den i kom- 
missionsbetænkningen side 84 ff optrykte vejled- 
ning, kan nemlig ingen arvebiologisk undersøgelse 
nå den absolutte sikkerhed. 

Det fremgår af bestemmelsen, at selve den om- 
stændighed, at kun een mand er inddraget i sagen, 
ikke betyder, at han enten skal dømmes som fader 
eller frifindes. Er der en rimelig begrundet tvivl om 
hans faderskab, medens dette dog ikke må anses for 
udelukket, dømmes han som bidragspligtig. På den 
anden side indebærer den omstændighed, at flere 
mænd kan komme i betragtning som mulige fædre, 
lige så lidt som efter gældende ret, at dom til fader- 
skab er udelukket. Dette er udtrykt i stk. 2, 2. 
pkt. Såfremt imidlertid dom til faderskab ikke kan 
gives, skal efter forslaget i modsætning til den 
gældende lov kun een af de inddragne dømmes som 
bidragspligtig, nemlig den, hvis faderskab må anses 
for mest sandsynligt. Bestemmelsen i 2. pkt. tager 
kun sigte på tilfælde, hvor flere mænd faktisk er 
inddraget under sagen, derimod ikke på de tilfælde, 
hvor det vides eller formodes, at moderen har haft 
samleje med flere mænd i avlingstiden, men hvor 
een eller flere af disse ikke er inddraget i sagen, 
f. eks. fordi de ikke har kunnet identificeres. 

Det er efter formuleringen som nævnt en betin- 
gelse for at dømme en af de sagsøgte som bidrags- 
pligtig, at hans faderskab er mest sandsynligt, men 
mere kræves på den anden side ikke. Navnlig stilles 
der ikke krav om en vis større overvægt af sandsyn- 
lighed for den pågældende mands faderskab. Ved 
afgørelsen af, hvem af de sagsøgte, der mest sand- 
synligt er barnets fader, må retten naturligvis i høj 
grad støtte sig til den lægelige sagkundskab, og der 
kan i denne forbindelse henvises til, at retslægerå- 
det i sin erklæring af 12. maj 1953 (betænkningen 
side 74 ff) har udtalt, at udviklingen inden for den 
biologiske faderskabsforsknings forskellige områder 

har medført så betydningsfulde fremskridt for dens 
retslige brugbarhed, at den sikkert må kunne yde 
en væsentlig støtte ved udøvelsen af det frie dom- 
merskøn, som der ved det af kommissionen udar- 
bejdede lovudkast og også efter nærværende lov- 
forslag åbnes mulighed for. Det må således antages, 
at retten i de allerfleste tilfælde vil kunne nå frem 
til at dømme een af de sagsøgte mænd som bidrags- 
pligtig. Det kan dog ikke helt udelukkes, at der kan 
forekomme tilfælde, hvor det ikke på grundlag af de 
foreliggende oplysninger er muligt at udpege en af 
de i betragtning kommende mænd frem for den 
eller de øvrige. I sådanne tilfælde vil forholdet for- 
mentlig praktisk talt altid være det, at den virke- 
lige fader ikke er medinddraget under sagen, og 
det er derfor ikke urimeligt, at sagen falder ud til 
frifindelse af alle de sagsøgte. 

I øvrigt vil der evt. kunne blive tale om en ud- 
sættelse af sagen, idet de såkaldte antropologiske 
undersøgelser ofte ikke vil give noget udbytte ved 
undersøgelse af ganske små børn. 

Endelig bemærkes, at bestemmelsen i stk. 2, 2. 
pkt., naturligvis må læses i sammenhæng med 1. 
pkt. Såfremt det derfor må anses for udelukket, at 
en af de sagsøgte er barnets fader, kan han ikke 
dømmes som bidragspligtig. 

Til § 7. 
I stk. 1 fastlås udtrykkeligt, at faderskab eller 

bidragspligt til børn uden for ægteskab skal søges 
fastslået. Dette fremgår kun forudsætningsvis af 
den gældende lov. Stk. 2 svarer til den gældende 
lovs § 5, stk. 6, og § 10, stk. 1, idet lovteksten dog 
er forenklet. 

Til § 8. 
Stk. 1 svarer til 1937-lovens § 4. Dennes betin- 

gelse, at den 6. svangerskabsmåned er forløbet, 
foreslås dog udeladt, idet der ikke er praktisk trang 
til en sådan regel. 

Da politiets funktioner ophørte den 19. septem- 
ber 1944, blev det bestemt, at anmeldelser om fødsel 
af børn uden for ægteskab, der hidtil var indgivet 
til politimesteren, fremtidig skulle afgives til mødre- 
hjælpsinstitutionen. Denne ordning opretholdtes 
også, efter at politiets virksomhed, var genoptaget 
i 1945. I overensstemmelse hermed foreslås, at 
moderens henvendelse om rejsning af faderskabssag 
skal rettes til mødrehjælpsinstitutionen, der i højere 
grad end politiet og overpræsidiet er indstillet på 
at bistå de ugifte mødre også på andre områder end 
med hensyn til selve faderskabssagen. På samme 
måde foreslås i stk. 2, at anmeldelsen om fødselen 
skal afgives til mødrehjælpen i stedet for som efter 
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den gældende lov til politimesteren (overpræsiden- 
ten). 

Endelig er der foretaget en redaktionel ændring, 
idet det i 1937-loven hedder, at moderen 홢bør" rette 
henvendelse til myndighederne. Denne udtryksmåde 
er mindre korrekt, idet det hverken efter den gæl- 
dende lov eller efter forslaget er gjort til en pligt for 
moderen at begære faderskabssag rejst før barnets 
fødsel. 

Stk. 2 svarer til den gældende lovs § 5, stk. 1. 
Reglerne om anmeldelsens indhold foreslås dog ude- 
ladt, da de naturligere hører hjemme i en cirkulære- 
bestemmelse. Anmeldelsesfristen foreslås forlænget 
fra 3 dage til 14 dage, da det har vist sig vanskeligt 
at overholde den gældende frist. 

Da moderen efter § 10, stk. 1, inden 1 måned efter 
barnets fødsel skal opgive, hvem der er eller kan 
være barnets fader, er der ikke i forslaget optaget 
eIl. til 1937-lovens § 5, stk. 3, svarende regel om 
moderens pligt til at anmelde fødselen i de - i  
øvrigt sjældne 홢 tilfælde, hvor ingen læge eller 
jordemoder har bistået ved fødselen. 

Til § 9. 
Bestemmelsen fastslår udtrykkeligt, at det er 

politimesteren, i København overpræsidenten, der 
skal drage omsorg for, at faderskab eller bidrags- 
pligt søges fastslået. 

Til § 10. 
Bestemmelsen i stk. 1 svarer til § 5, stk. 4, i 

loven af 1937. Der er efter bestemmelsen ingen pligt 
for moderen til at opgive faderens navn over for 
mødrehjælpsinstitutionen, idet det findes rimeligt, 
at moderen stilles frit i denne henseende. 

Stk. 2 træder i stedet for § 5, stk. 5, i den gældende 
lov. Bestemmelsen har i de senere år været prakti- 
seret noget mere lempeligt end i tiden umiddelbart 
efter lovens ikrafttræden, jfr. herved også kommis- 
sionens bemærkninger i betænlmingen side 40-41. 
Ændringen tilsigter at bringe bestemmelsen i bedre 
overensstemmelse med gældende praksis. 

Efter den gældende regel gælder fritagelsen kun, 
så længe der uden hjælp fra det offentlige sørges for- 
svarligt for barnets underhold. Fritagelse meddeles 
imidlertid efter praksis kun, når der er sørget be- 
tryggende for barnets underhold. Under hensyn 
hertil og da det næppe er rimeligt, at fritagelsen 
bortfalder, fordi barnet måske mange år senere og 
uden moderens skyld falder det offentlige til byrde, 
foreslås en tilsvarende bestemmelse ikke optaget i 
loven. Den gældende regel har i øvrigt ikke haft 
større praktisk betydning. 

Bestemmelsen i 1937-lovens § 12, stk. 3, om be- 

skikkelse af værge m. v. i tilfælde af, at moderen 
undlader at gøre anmeldelse om, hvem der er bar- 
nets fader, foreslås ikke optaget i den nye lov, idet 
reglen i praksis har vist sig ikke at have synderlig 
værdi. 

Til § 11. 
Stk. 1 angår tilfælde, hvor faderskab fastslås ved 

anerkendelse for politimesteren eller overpræsiden- 
ten. Efter § 6, stk. 3, i loven af 1937 kræves vær- 
gens samtykke til anerkendelsen, såfremt den op- 
givne fader er umyndig, d. v. s. under 21 år eller 
umyndiggjort. For en del unge fædre til børn uden 
for ægteskab virker dette krav om værgens indblan- 
ding stødende, navnlig i tilfælde, hvor værgen ikke 
tidligere er gjort bekendt med sagen. I betragtning 
af, at parter i ægteskabssager i henhold til rets- 
plejelovens § 448 c optræder på egen hånd helt 
uden hensyn til alder, har man fundet det rigtigst i 
de her omhandlede sager, der ligesom ægteskabs- 
sager i høj grad angår den pågældendes personlige 
forhold, at foreslå en ændring af de gældende regler. 
V ærgells samtykke skal herefter kun kræves, så- 
fremt den opgivne fader er under 18 år. Tilsvarende 
ændringer foreslås i retsplejelovens regler om fader- 
skabssagers behandling ved retten, jfr. § 456 f i 
forslaget til ændringer i denne lov og bemærknin- 
gerne hertil. I de relativt sjældne tilfælde, hvor 
den opgivne fader er under 18 år, vil det næppe 
være forsvarligt at lade ham optræde på egen hånd 
i sagen. Det er i øvrigt eIl. selvfølge, at den myn- 
dighed, der modtager anerkendelsen, må udvise 
ganske særlig omhu ved vejledningen, forinden 
anerkendelsen modtages i de tilfælde, hvor den op- 
givne fader er umyndig. 

Reglen omfatter ikke umyndiggjorte eller perso- 
ner under lavværgemål, men det er en selvfølge, 
at f. eks. en sindssyg umyndiggjort, der er ude af 
stand til at handle fornuftsmæssigt, ikke gyldigt 
kan anerkende faderskabet. - 

I øvrigt svarer bestemmelsen med nogle redak- 
tionelle ændringer til § 6 i 1937-loven. 

Stk. 2 svarer til § 8 i loven af 1937. Bestemmelsen 
i § 8, stk. 2, 2. pkt., om, at sagen altid skal hen- 
vises til retten, såfremt den opgivne fader ikke har 
kendt opholdssted her i landet, eller han er afgået 
ved døden, foreslås dog udeladt, idet henvisning til 
retten navnlig er uden praktisk værdi i tilfælde, 
hvor sag ikke kan anlægges her i landet. 

Bestemmelsen i stk. 3 tager i første række sigte 
på tilfælde, hvor retssag efter reglerne om danske 
domstoles kompetence ikke kan anlægges her i 
landet. I sådanne tilfælde har man undertiden 
kunnet opnå en afslutning af sagen ved, at den 
opgivne fader for en dansk diplomatisk myndighed 

21 Fremsatte lovforslag (ulldt. finans- og tillægsbev.lovforslag). 
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eller i mangel heraf en udenlandsk myndighed har 
anerkendt faderskabet eller dog bidragspligt til 
barnet i overensstemmelse med dansk rets regler. 
På grundlag heraf udfærdiges bidragsresolution 
ligesom der, såfremt der er tale om anerkendelse 
af faderskab, sker tilførsel til ministerialbøgerne 
om anerkendelsen. Bestemmelsen tilsigter at lega- 
lisere denne praksis. Den yder således ingen hjem- 
mel til administrativt at bestemme, at afgørelser 
af fremmede domstole eller forlig, hvor parterne 
ikke ved forligets indgåelse har haft de danske 
regler for øje, skal ligestilles med danske afgørelser. 

Til § 12. 
Bestemmelsen svarer til § 12, stk. 1, i 1937-loven. 

Til § 13. 
Bestemmelserne i kapitel 2 om barnets forsørgelse 

er fælles for ægtebørn og børn uden for ægteskab. 
Loven behandler kun den privatretlige forsørgelses- 
pligt, idet forholdet til det offentlige er reguleret 
ved loven om offentlig forsorg. I § 13 fastslås for 
det første forældrenes almindelige pligt til at for- 
sørge barnet, og i overensstemmelse med § 3, stk. 2, 
i loven af 1937 bestemmes, at der ved fastlæggelsen 
af målestokken for barnets forsørgelse samt dets 
opdragelse og uddannelse skal tages hensyn til begge 
forældrenes livsvilkår og barnets tarv. 

Stk. 2 giver en almindelig hjemmel til at ud- 
færdige bidragsresolution i alle tilfælde, hvor for- 
sørgelsespligten ikke opfyldes. Dette gælder, uanset 
om moderen og faderen til et barn uden for ægteskab 
samlever som ægtefæller og for så vidt angår ægte- 
børn uden hensyn til, om ægteskabet fortsat består, 
eller der er opnået separation eller skilsmisse. For 
ægtebørns vedkommende vil bestemmelserne så- 
ledes kunne erstatte forskellige regler i ægteskabs- 
lovgivningen. Da denne lovgivning imidlertid er 
optaget til almindelig revision i et af justitsmini- 
steriet nedsat udvalg, foreslås ingen ændringer heri. 

Med hensyn til børn uden for ægteskab vil det, 
som efter de hidtil gældende bestemmelser, være 
hovedreglen, at bidrag pålægges, så snart fader- 
skabssagen er afsluttet. Bestemmelsen åbner imid- 
lertid mulighed for, at overøvrigheden undlader at 
udfærdige bidragsresolution, enten fordi moderen 
ønsker det, jfr. § 7, stk. 2, i loven af 1937, 
eller fordi det er utvivlsomt, at faderen opfylder 
sine forpligtelser over for barnet og moderen. Dette 
sidste vil navnlig kunne være tilfældet, hvor der 
er tale om et fast samlivsforhold, der fuldstændig 
har karakteren af et ægteskab med fælles økonomi 
mellem parterne. 

Til § 14. 
Stk. 1 fastsætter målestokken for bidragets stør- 

relse. Bestemmelsen svarer indholdsmæssigt til § 70, 
stk. 2, i loven om ægteskabs indgåelse og opløsning 
og §§ 19 og 20, stk. 2, 2. pkt., og 3. pkt., sidste led, 
i loven om børn uden for ægteskab, jfr. § 7 i ægte- 
børnsloven. Henvisningen til barnets tarv m. v. 
yder i sig selv tilstrækkelig hjemmel for ved bidra- 
gets fastsættelse at tage hensyn til eventuelle ud- 
gifter til barnets skolegang og anden uddannelse, 
hvorfor der for så vidt angår børn under 18 år i 
modsætning til den gældende lov ikke i forslaget er 
givet specielle regler herom. 

Stk. 2 indeholder reglerne om bidragspligtens 
varighed. I overensstemmelse med gældende ret er 
hovedreglen, at bidraget bortfalder, når barnet 
fylder 18 år. Medens bidrag til en datter efter de 
gældende regler ubetinget bortfalder, når hun ind- 
går ægteskab, foreslås der nu skabt hjemmel for, 
at det i særlige tilfælde kan bestemmes, at bidrags- 
pligten vedvarer. Der kan være trang hertil, f. eks. 
hvis datteren og eventuelt tillige hendes ægtefælle 
er under uddannelse og fortsætter denne efter ægte- 
skabets indgåelse. 

Efter de nugældende regler kan bidrag til under- 
visning eller uddannelse kun pålægges indtil barnets 
21. år. Med de stigende krav, som samfundet stiller 
til kundskaber og uddannelse, forekommer der imid- 
lertid stedse flere tilfælde, hvor en uddannelse, der 
efter barnets evner og anlæg er i høj grad på sin 
plads, ikke kan afsluttes inden dette tidspunkt. 
Dette har da også fundet udtryk på andre områder 
af lovgivningen. Således kan børnepension efter 
afdøde tjenestemænd efter omstændighederne ud- 
betales til det 24. år med henblik på en offentlig 
godkendt uddannelse. Efter forsorgslovens § 169, 
stk. 5, kan der ligeledes ydes uddannelseshjælp til 
tidligere børneværnselever efter det 21. år, dog kun 
til det fyldte 23. år. Det må derfor anses for rime- 
ligt at skabe mulighed for bidragspålæggelse i disse 
tilfælde for så vidt muligt at ligestille børn, for 
hvis vedkommende spørgsmålet må afgøres af myn- 
dighederne, med de børn, hvis forældre efter bedste 
evne søger at yde børnene økonomisk støtte til 
gennemførelse af en rimelig uddannelse. Det er en 
selvfølge, at bidrag kun bør pålægges, såfremt dette 
i det enkelte tilfælde findes rimeligt, og der må 
herved både tages hensyn til forældrenes og barnets 
økonomiske forhold og til barnets mulighed for at 
gennemføre den ønskede uddannelse. 

Ifølge § 20, stk. 5, i loven af 1937 skal der, så- 
fremt der pålægges faderen bidrag til undervisning 
eller faglig uddannelse, på hans begæring beskikkes 
en værge, til hvem disse bidrag udbetales under 
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værgens ansvar for deres anvendelse i det fastsatte 
øjemed. Denne bestemmelse foreslås ikke optaget 
i den nye lov.. Den har kun sjældent været bragt 
i anvendelse, og bestemmelsen kan misbruges, hvor 
faderen ønsker at chikanere barnets moder. 

I stk. 3 foreslås skabt hjemmel for, at bidrags- 
terminerne efter omstændighederne kan fastsættes 
til et andet tidsrum end et halvår. Endvidere fore- 
slås bortadoption, hvorved forsørgelsespligten over- 
går til adoptanten, udtrykkelig ligestillet med bar- 
nets død inden for bidragsperioden. Bortset herfra 
svarer bestemmelsen til § 20, stk. 4, i loven om 
børn uden for ægteskab. 

Til § 15. 
Bestemmelsen omfatter kun børn under 18 år, 

jfr. § 14, stk. 2, 1. pkt. Den svarer med nogle redak- 
tionelle ændringer til § 20, stk. 5.. 1. pkt. i loven 
om børn uden for ægteskab, jfr. § 7 i loven om 
ægtebørn, og § 24, stk. 2, i loven om børn uden for 
ægteskab. 

Af den ændrede formulering følger dog, at for- 
ældelsesfristen i stk. 2 ikke bliver anvendelig på 
bidrag til undervisning og uddannelse. Disse bidrag 
pålægges hyppigst som en periodisk ydelse, og en 
frist, der løber fra udgiftens afholdelse, er vanskelig 
at praktisere med hensyn til sådanne bidrag. De 
omfattes derimod af den almindelige regel i forsla- 
gets § 16, stk. 2. 

Til § 16. 
Bestemmelsen i stk. 1 træder i stedet for § 20, 

stk. 7, i loven om børn uden for ægteskab, jfr. 
ægtebørnslovens § 7. Der foreslås endvidere hjemlet 
en meget begrænset mulighed for ændring af bidrag 
홢 være sig forhøjelse eller nedsættelse 홢 med til- 
bagevirkende kraft. Ændring med virkning for 
allerede forfaldne bidrag tænkes kun anvendt i rene 
undtagelsestilfælde, f. eks. hvor sagen har været 
afgørende urigtigt oplyst, eller hvor der foreligger 
særligt undskyldende omstændigheder som forkla- 
ring på, at spørgsmålet ikke tidligere er rejst. Be- 
stemmelsen er ikke til hinder for, at justitsmini- 
steriet under behandling af en påklaget afgørelse 
ændrer bidraget med virkning for tiden forud for 
klagen til ministeriet. 

Stk. 2 er i overensstemmelse med § 8, stk. 3, 
i loven om ægteskabets retsvirkninger. Reglens 
placering indebærer imidlertid, at den fremtidig 
bliver anvendelig også på bidrag til børn uden for 
ægteskab, og for ægtebørns vedkommende gælder 
bestemmelsen i modsætning til den nævnte regel 
også i tilfælde af separation eller skilsmisse. 

Til § 17. 
Efter § 25 i loven om børn uden for ægteskab er 

aftaler om afgørelse af underholdspligt over for et 
barn uden for ægteskab kun gyldige, når de er 
godkendt af overøvrigheden. En sådan godkendelse 
er ikke til hinder for, at der senere træffes anden 
afgørelse af overøvrigheden, når forholdene væsent- 
ligt har forandret sig. Med hensyn til ægtebørn er 
den principielle regel derimod, at aftaler om bidrag 
er gyldige uden godkendelse. På den anden side er 
adgangen til fravigelse af sådanne aftaler videre, 
idet aftalen kan tilsidesættes, ikke alene hvis for- 
holdene væsentligt har forandret sig, men også når 
aftalen er åbenbart ubillig eller strider mod barnets 
tarv. 

Den ovennævnte bestemmelse i § 25 i loven om 
børn uden for ægteskab har først og fremmest været 
anvendt i tilfælde, hvor en fader eller bidragspligtig 
til et barn uden for ægteskab har ønsket at afgøre 
sin bidragsforpligtelse over for barnet ved indbe- 
taling af et beløb én gang for alle. Dette beløb 
beregnes i almindelighed ved kapitalisering af det 
på indbetalingstidspunktet gældende normalbidrag 
for barnets opholdssted, og beløbet indbetales i 
overformynderiet, der forestår udbetaling til mode- 
ren af periodiske bidrag. Som følge af de stedfundne 
stigninger af normalbidraget har de indbetalte beløb 
imidlertid i mange tilfælde vist sig utilstrækkelige 
til at silue en rimelig forsørgelse af barnet uden 
hjælp fra det offentlige, og man er derfor i de senere 
år praktisk talt ophørt med at godkende sådanne 
aftaler. 

Den foreslåede bestemmelse forudsætter, at af- 
taler om bidraget 홢 herunder om betaling af 
en affindelsessum 홢 er gyldige, men der sker 
ingen godkendelse af aftalen fra det offentliges 
side, og manden må, således som loven er affattet, 
være forberedt på, at der senere kan rejses yder- 
ligere krav imod ham. Det bemærkes i denne for- 
bindelse, at der ikke bør stilles for store krav for 
at anse betingelserne for at fravige en aftale for 
opfyldt. En aftale, hvorefter der skal betales et 
beløb, der ligger væsentligt under, hvad den på- 
gældende mand skulle betale, såfremt bidraget var 
blevet fastsat af overøvrigheden, bør således i almin- 
delighed tilsidesættes som stridende mod barnets 
tarv. Det samme gælder, såfremt der er aftalt et 
uforanderligt bidrag eller indbetalt et beløb én gang 
for alle, og f. eks. prisudviklingen har medført, aq. 
der ikke herved ydes et rimeligt tilskud til barnets 
forsørgelse. 

Af bestemmelsen i § 18, stk. 1, hvorefter bidraget 
tilkommer barnet, sammenholdt med reglerne om 
bestyrelse af umyndiges midler, følger, at et én- 
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gangsbeløb til dækning af bidrag som hidtil i almin- 
delighed må bestyres af overformynderiet. 

Til § 18. 
Bestemmelsen svarer med nogle redaktionelle æn- 

dringer til § 27, 1. pkt., og § 28, stk. 1, i loven om 
børn uden for ægteskab, jfr. § 7 i loven om ægte- 
børn. Hverken efter den gældende lovgivning eller 
efter forslaget er der tillagt barnet en selvstændig 
ret til at kræve bidrag fastsat eller til at indkræve 
bidraget. Udtrykkene 홢barnets forsørgelse" og 
홢i pleje" bør ikke forstås for snævert, f. eks. bør 
bedsteforældre, hos hvem et 22-årigt barn faktisk 
holder til, kunne kræve fastsat bidrag til uddannelse 
eller undervisning. 

Til § 19. 
Bestemmelsen svarer til § 22, stk. 1, i loven om 

børn uden for ægteskab. 

Til § 20. 
Bestemmelsen svarer til § 26 i loven om børn 

uden for ægteskab. Fristen for anmeldelse i den 
bidragspligtiges bo foreslås dog fastsat til et år efter 
den bidragspligtiges død, uanset om proklama er 
udstedt. Den gældende regel, hvorefter begæring 
skal fremsættes inden udløbet af proklama, eller, 
hvis sådant ikke udstedes, inden 6 måneder efter 
den bidragspligtiges død, har i praksis vist sig min- 
dre heldig. Der er således forekommet tilfælde, hvor 
faderskabssagen ikke har været afsluttet ved fristens 
udløb, og det derfor har været vanskeligt at frem- 
sætte den fornødne begæring. 

I øvrigt har man fundet det rettest ikke at fore- 
slå videregående reformer af bestemmelsen, idet de 
herhenhørende problemer behandles i forbindelse 
med spørgsmålet om revision af arvelovgivningen, 
der er under overvejelse i et af justitsministeriet 
nedsat udvalg. 

Bestemmelsen bør ikke anvendes i tilfælde, hvor 
den kortere frist efter den hidtidige lovgivning er 
udløbet før lovens ikrafttræden. 

Til § 21. 
Stk. 1 og 2 svarer til § 23, stk. 1 og 2, i loven 

om børn uden for ægteskab. Efter forslaget bliver 
bestemmelsen imidlertid også anvendelig for gifte 
kvinder. Dette kan navnlig få betydning i tilfælde, 
hvor der i forbindelse med separation eller skils- 
misse er indgået en aftale mellem ægtefællerne om 
et uforanderligt hustrubidrag eller om, at der ikke 
skn.1 betales noget bidrag, uden at det herved er 
taget i begragtning, at hustruen ventede et barn, 
som manden er fader til. 

Stk. 3 svarer til § 23, stk. 4, jfr. § 24, stk. 1, 
i loven om børn uden for ægteskab. 

Stk. 4 svarer til § 28, stk. 2, i loven om børn 
uden for ægteskab. Den ændrede formulering til- 
sigter at åbne mulighed for, at mødrehjælpsinstitu- 
tionen umiddelbart kan indtræde i moderens krav 
på disse bidrag. 

Til § 22. 
Bestemmelsen svarer til § 6, stk. 7, i loven om 

børn uden for ægteskab. Der foreslås dog ikke i 
loven hjemlet straf for lægers og jordemødres und- 
ladelse af at afgive de foreskrevne anmeldelser, idet 
den fornødne straffehjemmel her findes i lægeloven 
og loven om udøvelse af jordemodergerning. 

Til § 23. 
Bestemmelsen svarer til § 33 i loven om børn 

uden for ægteskab. Som en konsekvens af, at god- 
kendelse af aftaler om underholdsbidrag bortfalder, 
foreslås, at stempelfriheden skal omfatte alle over- 
enskomster om de i loven omhandlede bidrag. 

Til § 24. 
Forslagets overgangsregler svarer i det hele til 

overgangsreglerne i de to love af 1937. 
I stk. 3 foreslås de gældende regler om navn for 

børn uden for ægteskab opretholdt, idet regler 
herom agtes optaget i et forslag til en ny navnelov, 
der er under udarbejdelse i et af justitsministeriet 
nedsat udvalg. 

Da reglen i § 5 om frist for ægtemandens adgang 
til at anfægte et barns status som ægtebarn bør 
gælde også for børn født før lovens ikrafttræden, 
foreslås i stk. 4 en overgangsregel med henblik 
herpå. Bestemmelsen medfører kun en forlængelse 
af den absolutte frist på 5 år fra barnets fødsel, 
derimod ikke af den frist på 1 år, der løber fra det 
tidspunkt, da ægtemanden fik kundskab om de 
omstændigheder, der antages at kunne begrunde 
en fralæggelse af faderskabet. Det fastslås kun, at 
sag kan anlægges, derimod udelukker bestemmelsen 
ikke, at retten nægter at tage ægtemandens påstand 
til følge ud fra den betragtning, at hans passivitet 
eller anerkendelse af barnet eller lign. bør afskære 
ham fra nu at anfægte barnets status. 

Til § 25. 
Da de særlige grønlandske forhold bevirker, at 

loven ikke uden betydelige afvigelser vil kunne an- 
vendes i Grønland, har man fundet det rettest at 
søge gennemført en særlig lov for denne landsdel. 


