
Fremsat den 10. april 2013 af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup)

Forslag
til

Lov om ændring af børneloven, lov om adoption, retsplejeloven og forskellige
andre love

(Medmoderskab m.v.)

§ 1

I børneloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1047 af 8.
november 2012, foretages følgende ændringer:

1. § 1, stk. 1, affattes således:
»Fødes et barn af en kvinde, der er gift med en mand, an-

ses ægtemanden som far til barnet, jf. dog stk. 2. Registre-
ring af faderskabet foretages af personregisterføreren i for-
bindelse med registrering af barnets fødsel.«

2. § 1, stk. 2, nr. 2, affattes således:
»2) moderen inden for de sidste 10 måneder før barnets

fødsel har haft en anden ægtefælle eller en registreret
partner uden at være separeret, eller«.

3. § 1, stk. 4, nr. 2, affattes således:
»2) moderen inden for de sidste 10 måneder før barnets

fødsel har haft en anden ægtefælle eller en registreret
partner uden at være separeret, eller«.

4. Efter § 1 indsættes:

»§ 1 a. Fødes et barn af en kvinde, der er gift med en
kvinde eller har en registreret partner, registreres sæddonor
som far til barnet, når betingelserne i § 27 a, stk. 1, er op-
fyldt, jf. dog stk. 3. Registrering af faderskabet foretages af
statsforvaltningen i forbindelse med barnets fødsel.

Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 finder tilsvarende anvendel-
se, hvis sæddonoren er død før barnets fødsel, men efter at
moderen har modtaget behandling med kunstig befrugtning.

Stk. 3. Bestemmelserne i stk. 1 og 2 gælder ikke, hvis
1) moderen inden for de sidste 10 måneder før barnets

fødsel har været gift eller registreret partner med en an-
den end den kvinde, der har givet samtykke efter § 27
eller § 27 a, stk. 2, uden at være separeret, eller

2) en part, der er omfattet af § 27 a, anmoder om, at der
rejses sag om faderskab eller medmoderskab.«

5. I § 2, stk. 1, 2. pkt., ændres »sker« til: »foretages af per-
sonregisterføreren«.

6. § 2, stk. 3, nr. 1, affattes således:
»1) moderen inden for de sidste 10 måneder før barnets

fødsel har haft en anden ægtefælle eller en registreret
partner uden at være separeret, eller«.

7. § 3 affattes således:

»§ 3. Er faderskab før barnets fødsel anerkendt efter § 14,
stk. 1, § 14, stk. 2, nr. 1, eller § 14, stk. 4, nr. 1, kan det på
dette grundlag registreres af personregisterføreren i forbin-
delse med registreringen af barnets fødsel.«

8. Efter kapitel 1 indsættes:

»Kapitel 1 a
Registrering af medmoderskab i forbindelse med fødslen

§ 3 a. Fødes et barn af en kvinde, der er gift med en kvin-
de eller har en registreret partner, registreres ægtefællen el-
ler partneren som medmor til barnet, når betingelserne i § 27
eller § 27 a, stk. 2, er opfyldt, jf. dog stk. 2. Registreringen
af medmoderskabet foretages af statsforvaltningen i forbin-
delse med barnets fødsel.

Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 gælder ikke, hvis
1) ægtefællerne eller de registrerede partnere ved barnets

fødsel er separerede,
2) moderen inden for de sidste 10 måneder før barnets

fødsel har været gift eller registreret partner med en an-
den mand eller kvinde uden at være separeret, eller
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3) begge ægtefæller eller registrerede partnere anmoder
om, at der rejses sag om faderskab eller medmoder-
skab.

Stk. 3. Bestemmelsen i stk. 1 finder tilsvarende anvendel-
se, hvis ægtefællen eller den registrerede partner er død før
barnets fødsel, men efter at moderen har modtaget behand-
ling med kunstig befrugtning, og betingelserne i § 27 eller
§ 27 a, stk. 2, er opfyldt, jf. dog stk. 4.

Stk. 4. Bestemmelsen i stk. 3, jf. stk. 1, gælder ikke, hvis
1) ægtefællerne eller de registrerede partnere på dødstids-

punktet var separerede,
2) moderen inden for de sidste 10 måneder før barnets

fødsel har været gift eller registreret partner med en an-
den mand eller kvinde uden at være separeret, eller

3) moderen anmoder om, at der rejses sag om faderskab
eller medmoderskab.

§ 3 b. Fødes et barn af en ugift kvinde, anses en kvinde
som medmor til barnet, hvis hun og moderen skriftligt er-
klærer, at de sammen vil varetage omsorgen og ansvaret for
barnet, og betingelserne i § 27 eller 27 a, stk. 2, er opfyldt,
jf. dog stk. 3. Registreringen af medmoderskabet foretages
af statsforvaltningen i forbindelse med fødslen.

Stk. 2. Hvis barnet er dødfødt eller dør, før registreringen
af barnets fødsel finder sted, kan en kvinde i forbindelse
med registreringen af barnets fødsel registreres som medmor
til barnet, hvis hun og moderen skriftligt erklærer, at de øn-
sker hende registreret som medmor, og betingelserne i § 27
eller § 27 a, stk. 2, er opfyldt, jf. dog stk. 3.

Stk. 3. Bestemmelserne i stk. 1 og 2 gælder ikke, hvis
1) moderen inden for de sidste 10 måneder før barnets

fødsel har været gift eller registreret partner med en an-
den mand eller kvinde uden at være separeret, eller

2) en eller begge parter på tidspunktet for erklæringen er
umyndig eller under værgemål.

§ 3 c. Er medmoderskab før barnets fødsel anerkendt efter
§ 14, stk. 1, kan det på dette grundlag registreres af person-
registerføreren i forbindelse med registreringen af barnets
fødsel.«

9. Overskriften til kapitel 2 affattes således:

»Kapitel 2
Sag om faderskab og medmoderskab ved

statsforvaltningen«.

10. § 5 affattes således:

»§ 5. Er faderskab eller medmoderskab registreret efter
kapitel 1 eller 1 a eller anerkendt ved statsforvaltningen, kan
sag inden seks måneder efter barnets fødsel rejses af mode-
ren, faderen, medmoderen eller barnets værge.

Stk. 2. Er faderskab registreret efter §§ 1 eller 1 a, eller er
medmoderskab registreret efter § 3 a, kan sag inden for sam-
me frist rejses af faderens eller medmoderens dødsbo, med-
mindre faderen eller medmoderen må anses for at have aner-
kendt barnet som sit.«

11. § 6 affattes således:

»§ 6. En mand, som har haft seksuelt forhold til moderen
i den periode, hvor hun blev gravid, har ret til at få prøvet,
om han er barnets far, jf. dog stk. 2 og § 10. Anmodningen
herom skal være skriftlig og skal fremsættes inden seks må-
neder efter barnets fødsel, medmindre der på tidspunktet for
anmodningen verserer en sag om faderskab eller medmoder-
skab.

Stk. 2. Er en mand registreret som barnets far, eller er en
kvinde registreret som barnets medmor, kan der ikke rejses
faderskabssag efter stk. 1, jf. dog §§ 6 a og 6 b. Uanset 1.
pkt. kan en mand dog rejse faderskabssag, hvis han i den pe-
riode, hvor moderen blev gravid, var gift med moderen uden
at være separeret eller levede i et fast samlivsforhold med
hende.«

12. Efter § 6 indsættes:

»§ 6 a. En mand eller kvinde, som har afgivet samtykke
eller erklæring efter §§ 27, 27 a eller 27 b, kan rejse sag om
faderskab eller medmoderskab. § 6, stk. 1, 2. pkt., finder til-
svarende anvendelse.

§ 6 b. En mand, som inden for de sidste 10 måneder før
barnets fødsel har været gift med moderen uden at være se-
pareret, skal snarest muligt have skriftlig meddelelse om
barnets fødsel med vejledning om sin ret til at rejse fader-
skabssag. Det gælder dog ikke, hvis han allerede er part i
sagen.

Stk. 2. En kvinde, som inden for de sidste 10 måneder før
barnets fødsel har været gift eller registreret partner med
moderen uden at være separeret, skal snarest muligt have
skriftlig meddelelse om barnets fødsel med vejledning om
sin ret til at rejse medmoderskabssag. Det gælder dog ikke,
hvis kvinden allerede er part i sagen.«

13. § 7 affattes således:

»§ 7. Er faderskab eller medmoderskab ikke registreret,
og er der ikke rejst sag af andre, rejser statsforvaltningen
sag, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Er barnet død, skal faderskab eller medmoderskab
kun søges fastslået, hvis moderen eller nogen, som har retlig
interesse i det, anmoder om det.«

14. § 8 affattes således:

»§ 8. Moderen skal oplyse, hvem der er eller kan være
barnets far. Hun skal endvidere oplyse, om hun er blevet be-
handlet med kunstig befrugtning, hvis barnet kan være ble-
vet til ved denne behandling, og i givet fald oplyse, hvem
der har samtykket til behandlingen. 1. og 2. pkt. gælder ik-
ke, hvis stk. 2-4 finder anvendelse.

Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 gælder ikke ved anerkendel-
se af faderskab eller medmoderskab efter § 14, stk. 1.

Stk. 3. Er faderskab registreret efter kapitel 1, eller er fa-
derskab efter barnets fødsel anerkendt efter § 14, stk. 1, gæl-
der stk. 1 kun, hvis det fastslås eller må anses for væsentligt
bestyrket, at den mand, der er registreret som barnets far, el-
ler som har anerkendt faderskabet, ikke er barnets far, jf.
dog stk. 4.
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Stk. 4. Er moderen blevet behandlet med kunstig befrugt-
ning, og er faderskab eller medmoderskab registreret efter
kapitel 1 eller 1 a, eller er faderskab eller medmoderskab an-
erkendt efter barnets fødsel efter § 14, stk. 1, gælder stk. 1
kun, hvis det må anses for væsentligt bestyrket, at barnet ik-
ke er blevet til ved denne behandling.

Stk. 5. Giver moderen ikke de oplysninger, der fremgår af
stk. 1, skal hun vejledes om, hvilken betydning dette vil
kunne få for hende og barnet.«

15. § 9, stk. 1, nr. 4 og 5, ophæves, og i stedet indsættes:
»4) en mand, der efter moderens oplysninger er eller kan

være barnets far, jf. § 8, eller hans dødsbo,
5) en mand, der har ret til at få prøvet, om han er barnets

far, jf. §§ 6 eller 6 a, eller hans dødsbo,
6) en kvinde, der er registreret som medmor eller har an-

erkendt medmoderskabet, eller hendes dødsbo, og
7) en kvinde, der har ret til at få prøvet, om hun er barnets

medmor, jf. 6 a, eller hendes dødsbo.«

16. I § 12 indsættes efter »far,«: »og at en kvinde, der
utvivlsomt ikke kan anses som barnets medmor,«.

17. Overskriften før § 14 affattes således:

»Anerkendelse af faderskab og medmoderskab«.

18. § 14 affattes således:

»§ 14. En mand kan anerkende faderskabet til et barn,
hvis han og moderen erklærer, at de sammen vil varetage
omsorgen og ansvaret for barnet. Det gælder dog ikke, hvis
moderen inden for de sidste 10 måneder før barnets fødsel
eller forventede fødsel har været gift eller har haft en regi-
streret partner uden at være separeret. 1. og 2. pkt. finder til-
svarende anvendelse på en kvindes anerkendelse af medmo-
derskabet til et barn, hvis betingelserne i § 27 eller § 27 a,
stk. 2, er opfyldt.

Stk. 2. En mand, som har haft seksuelt forhold til barnets
mor i den periode, hvor hun blev gravid, kan anerkende fa-
derskabet, hvis
1) moderen efter det oplyste i denne periode ikke har haft

seksuelt forhold til andre mænd, og hun ikke er blevet
behandlet med kunstig befrugtning med donorsæd fra
en anden mand, eller

2) han utvivlsomt er barnets far.
Stk. 3. Har moderen i den periode, hvor hun blev gravid,

haft seksuelt forhold til andre mænd, eller er hun blevet be-
handlet med kunstig befrugtning med donorsæd fra en anden
mand, kan en mand anerkende faderskabet, hvis han og mo-
deren erklærer, at de sammen vil varetage omsorgen og an-
svaret for barnet. Anerkendelsen skal tiltrædes af sagens øv-
rige parter.

Stk. 4. En mand, der efter §§ 27, 27 a, stk. 1 eller 27 b an-
ses som barnets far, kan anerkende faderskabet, hvis
1) moderen efter det oplyste i den periode, hvor hun blev

gravid, ikke har haft seksuelt forhold til andre mænd,
og hun ikke er blevet behandlet med kunstig befrugt-
ning med donorsæd fra en anden mand, eller

2) han utvivlsomt er barnets far.
Stk. 5. En kvinde, der efter § 27 eller § 27 a, stk. 2, anses

som barnets medmor, kan anerkende medmoderskabet, hvis
moderen efter det oplyste i den periode, hvor hun blev gra-
vid, ikke har haft seksuelt forhold til en mand, og hun ikke
er blevet behandlet med kunstig befrugtning med samtykke
fra andre, jf. §§ 27, 27 a eller 27 b.

Stk. 6. Har moderen i den periode, hvor hun blev gravid,
haft et seksuelt forhold til en mand, kan en kvinde, der efter
§ 27 eller § 27 a, stk. 2, anses som barnets medmor, aner-
kende medmoderskabet, hvis hun og moderen erklærer, at
de sammen vil varetage omsorgen og ansvaret for barnet.
Dette gælder også i tilfælde, hvor moderen i den periode,
hvor hun blev gravid, er blevet behandlet med kunstig be-
frugtning, hvor en anden har givet samtykke til behandlin-
gen og erklæret at ville være far eller medmor til barnet, jf.
§§ 27, 27 a eller 27 b. Anerkendelsen skal tiltrædes af sa-
gens øvrige parter.

Stk. 7. Anerkendelse efter stk. 1-6 skal ske skriftligt. An-
erkendelse efter stk. 3 og 6 kan kun ske under et møde i
statsforvaltningen.

Stk. 8. Er en af parterne frataget den retlige handleevne
efter værgemålslovens § 6, kan der ikke ske anerkendelse
efter stk. 1-6. Er den, der anerkender faderskabet eller med-
moderskabet, umyndig som følge af mindreårighed, skal
værgen samtykke i anerkendelsen. Retsplejelovens § 257,
stk. 1, 2. pkt., finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 9. Inden anerkendelse efter stk. 1-6 skal den mand,
som anerkender faderskabet, eller den kvinde, der anerken-
der medmoderskabet, være gjort bekendt med retsvirknin-
gerne af anerkendelsen og med, at sagen kan kræves afgjort
ved retten.

Stk. 10. Faderskab eller medmoderskab kan ikke inden
barnets fødsel anerkendes efter stk. 2, nr. 2, stk. 3, stk. 4, nr.
2, stk. 5 og 6.«

19. Overskriften til kapitel 3 affattes således:

»Kapitel 3
Sag om faderskab og medmoderskab ved retten«.

20. § 16 affattes således:

»§ 16. Moderen har pligt til at møde i retten og afgive for-
klaring om, hvem der er eller kan være barnets far, samt om
hun er blevet behandlet med kunstig befrugtning, hvis bar-
net kan være blevet til ved denne behandling, og i givet fald
hvem der har samtykket til behandlingen. § 8, stk. 2-5, fin-
der tilsvarende anvendelse.«

21. § 17 affattes således:

»§ 17. Retten inddrager de mænd og de kvinder, der er
nævnt i § 9, samt andre mænd eller kvinder, der efter det op-
lyste kan være henholdsvis far eller medmor til barnet. §§ 6
b, 10 og 12 finder tilsvarende anvendelse.«

22. Overskriften før § 19 affattes således:
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»Anerkendelse af faderskab og medmoderskab«.

23. § 19 affattes således:

»§ 19. Faderskab og medmoderskab kan anerkendes over
for retten. § 14 finder tilsvarende anvendelse.«

24. Overskriften før § 20 affattes således:

»Dom til faderskab og medmoderskab«.

25. I § 20 indsættes som stk. 4 og 5:
»Stk. 4. En kvinde kan dømmes som medmor, hvis hun

efter § 27 eller § 27 a, stk. 2, anses som medmor til barnet.
Stk. 5. En mand kan dømmes som far, hvis han efter

§§ 27, 27 a, stk. 1, 27 b eller 27 c anses som far til barnet.«

26. § 21, stk. 1 og 2, affattes således:

»§ 21. Er faderskabet eller medmoderskabet til et barn ik-
ke registreret eller fastslået ved anerkendelse eller dom, gen-
optages sagen efter anmodning fra moderen eller hendes
dødsbo, barnet eller dets værge eller dødsbo, en mand, som
har ret til at få prøvet, om han er barnets far efter § 6 eller
§ 6 a, eller en kvinde, som har ret til at få prøvet, om hun er
barnets medmor efter § 6 a.

Stk. 2. Genoptagelse kan kun finde sted, hvis det antage-
liggøres, at en bestemt mand kan blive barnets far, eller at
en bestemt kvinde kan blive barnets medmor.«

27. § 22, stk. 2, ophæves, og i stedet indsættes:
»Stk. 2. Er medmoderskabet til et barn registreret eller

fastslået ved anerkendelse eller dom, genoptages sagen, hvis
moderen eller hendes dødsbo, barnet eller dets værge eller
dødsbo og medmoderen eller hendes dødsbo i enighed an-
moder om det.

Stk. 3. Genoptagelse efter stk. 1 eller 2 kan kun finde sted,
hvis det sandsynliggøres, at en mand kan blive barnets far,
eller at en kvinde kan blive barnets medmor.«

28. § 23 affattes således:

»§ 23. Er der i forbindelse med registrering af faderskabet
eller medmoderskabet sket fejl, der kan have betydning for,
hvem der er registreret som far eller medmor, kan moderen
eller hendes dødsbo, barnets værge eller dødsbo, den regi-
strerede far eller hans dødsbo, den registrerede medmor eller
hendes dødsbo, eller en mand eller kvinde, der på grund af
fejlen ikke er blevet registreret som far eller medmor til bar-
net, eller dennes dødsbo inden tre år efter barnets fødsel for-
lange sagen genoptaget.

Stk. 2. Sag efter stk. 1 kan ikke rejses af faderen eller hans
dødsbo eller af medmoderen eller hendes dødsbo, hvis han
eller hun med kendskab til eller formodning om fejlen har
anerkendt barnet ved at behandle det som sit. Sag kan heller
ikke rejses af moderen eller hendes dødsbo, hvis hun med
kendskab til eller formodning om fejlen, har ladet faderen
eller medmoderen behandle barnet som sit.

Stk. 3. En sag skal genoptages efter anmodning fra en
mand eller en kvinde, som efter § 6 b skal have meddelelse
om barnets fødsel, hvis meddelelsen ikke er kommet frem til

den pågældende inden fem måneder efter fødslen. Anmod-
ningen skal fremsættes uden udgrundet ophold, efter at den
pågældende har fået kendskab til barnets fødsel, og senest
tre år efter fødslen.«

29. § 24 affattes således:

»§ 24. Er faderskabet eller medmoderskabet til et barn re-
gistreret eller fastslået ved anerkendelse eller dom, kan mo-
deren eller hendes dødsbo, barnets værge eller dødsbo, fade-
ren eller hans dødsbo eller medmoderen eller hendes dødsbo
inden tre år efter barnets fødsel anmode om, at sagen genop-
tages, hvis der er fremkommet oplysninger om omstændig-
heder, der kan antages at ville give sagen et andet udfald, el-
ler der i øvrigt er særlig anledning til at antage, at sagen vil
få et andet udfald.

Stk. 2. Ved afgørelser efter stk. 1 tillægges det navnlig be-
tydning,
1) hvor lang tid der er gået siden barnets fødsel,
2) om faderen med kendskab til eller formodning om de

omstændigheder, der rejser tvivl om, hvorvidt han er
far til barnet, har anerkendt barnet ved at behandle det
som sit,

3) om medmoderen med kendskab til eller formodning
om de omstændigheder, der rejser tvivl om, hvorvidt
hun er medmor til barnet, har anerkendt barnet ved at
behandle det som sit,

4) om moderen med kendskab til eller formodning om de
omstændigheder, der er nævnt i nr. 2 og 3, har ladet fa-
deren eller medmoderen behandle barnet som sit,

5) om en part med kendskab til eller formodning om de
omstændigheder, der rejser tvivl om, hvem der er bar-
nets far eller medmor, ikke inden rimelig tid har anmo-
det om genoptagelse, og

6) om barnet kan forventes at ville få en far eller en med-
mor, hvis sagen genoptages.«

30. Overskriften til kapitel 5 affattes således:

»Kapitel 5
Faderskab, medmoderskab og moderskab ved kunstig

befrugtning«.

31. Overskriften før § 27 affattes således:

»Faderskab og medmoderskab«.

32. §§ 27 og 28 ophæves, og i stedet indsættes:

»§ 27. Er en kvinde blevet kunstigt befrugtet af en sund-
hedsperson eller under en sundhedspersons ansvar, anses
hendes ægtefælle, registrerede partner eller partner som bar-
nets far eller medmor, hvis denne har givet samtykke til be-
handlingen, og barnet må antages at være blevet til ved den-
ne, jf. dog § 27 a, stk. 1. Samtykket skal være skriftligt og
indeholde en erklæring om, at manden skal være barnets far,
eller at kvinden skal være barnets medmor.

§ 27 a. Er en kvinde, der er gift med en kvinde eller har
en registreret partner eller en kvindelig partner, blevet kun-
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stigt befrugtet med en kendt mands sæd af en sundhedsper-
son eller under en sundhedspersons ansvar, anses manden
som barnets far, hvis barnet må antages at være blevet til
ved denne behandling, og manden skriftligt har erklæret, at
han skal være barnets far, jf. dog stk. 2. Ægtefællen, den re-
gistrerede partner eller partneren til den kvinde, der skal be-
handles, skal have givet skriftligt samtykke til behandlingen.

Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1, gælder ikke, hvis de tre par-
ter, der er nævnt i stk. 1, skriftligt erklærer, at ægtefællen,
den registrerede partner eller partneren til den kvinde, der
skal behandles, skal være barnets medmor. Herefter anses
ægtefællen, den registrerede partner eller partneren som bar-
nets medmor.

§ 27 b. I situationer, der ikke er omfattet af §§ 27 eller 27
a, anses en sæddonor som far til et barn, der med hans sæd
er blevet til ved kunstig befrugtning af en anden kvinde end
hans ægtefælle eller partner, hvis
1) den kunstige befrugtning er foretaget af en sundheds-

person eller under en sundhedspersons ansvar,
2) han skriftligt har givet samtykke til, at en bestemt kvin-

de modtager behandlingen,
3) barnet må antages at være blevet til ved denne, og
4) han skriftligt har erklæret, at han skal være barnets far.

§ 27 c. I sager, der ikke er omfattet af §§ 27, 27 a eller 27
b, anses en sæddonor som far til et barn, der med hans sæd
er blevet til ved kunstig befrugtning, medmindre sæden er
anvendt uden hans viden eller efter hans død.

§ 28. Medmindre andet følger af §§ 27, 27 a, stk. 2, eller
27 b, anses en sæddonor ikke som far til et barn, der med
hans sæd er blevet til ved kunstig befrugtning, hvis sæden er
doneret med henblik på kunstig befrugtning foretaget af en
sundhedsperson eller under en sundhedspersons ansvar.«

33. § 33 affattes således:

»§ 33. Social- og integrationsministeren fastsætter regler
om behandling af sager efter denne lov, herunder om per-
sonregisterførernes og statsforvaltningernes registrering af
faderskab og medmoderskab, om statsforvaltningernes be-
handling af sager om faderskab og medmoderskab, om be-
regning af den periode, hvor moderen blev gravid, og om
retsgenetiske undersøgelser.

Stk. 2. Blanketter til brug for registrering af faderskab og
medmoderskab samt til brug for anerkendelse og afgivelse
af erklæring efter §§ 14, 19, 27, 27 a og 27 b skal være god-
kendt af social- og integrationsministeren. Social- og inte-
grationsministeren kan bestemme, at underskrifter på disse
blanketter skal være bekræftet af en advokat eller to vitter-
lighedsvidner eller på anden måde

Stk. 3. Social- og integrationsministeren kan bestemme, at
en anerkendelse afgivet i udlandet skal ligestilles med en an-
erkendelse for statsforvaltningen.«

34. To steder i § 34 indsættes efter »faderskab«: », medmo-
derskab«.

§ 2

I lov om adoption, jf. lovbekendtgørelse nr. 905 af 28.
september 2009, som ændret ved § 3 i lov nr. 602 af 18. juni
2012, foretages følgende ændringer:

1. § 1, stk. 3, ophæves.

2. § 4, 3. pkt., ophæves.

3. § 8 a ophæves.

4. I § 25, nr. 3, ændres »§§ 6, 8 og 8 a« til: »§§ 6 og 8«.

§ 3

I forældreansvarsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1073 af
20. november 2012, foretages følgende ændringer:

1. § 6, stk. 2, nr. 1, affattes således:
»1) den separerede mand eller medmor ifølge anerkendelse

eller dom anses som henholdsvis barnets far eller med-
mor, eller«

2. I § 7, stk. 1, affattes således:
»Forældre, der ikke er gift med hinanden, har fælles for-

ældremyndighed, hvis
1) de efter børnelovens § 2, stk. 1, § 3 b, stk. 1, § 14, stk.

1, 3 eller 6, eller § 19, jf. § 14, stk. 1, 3 eller 6, har afgi-
vet erklæring om, at de sammen vil varetage omsorgen
og ansvaret for barnet,

2) de har indgået aftale om fælles forældremyndighed ef-
ter § 9, eller

3) manden efter børnelovens § 1 a er registreret som far til
barnet.«

3. I § 7, stk. 3, indsættes efter »far«: »eller en kvinde som
medmor«.

§ 4

I lov om børns forsørgelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 1044
af 29. oktober 2009, foretages følgende ændringer:

1. I § 19, stk. 1, 1. pkt., indsættes efter »faderen«: »eller
medmoderen«.

2. I § 19, stk. 2, indsættes efter »kvinde,«: »eller den, der har
givet samtykke til, at en kvinde er behandlet med kunstig
befrugtning, og barnet må antages at være blevet til ved den-
ne behandling, jf. børnelovens §§ 27 eller 27 a,«.

§ 5

I barselloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1070 af 14.
november 2012, som ændret ved § 6 i lov nr. 1380 af 23.
december 2012, foretages følgende ændringer:

1. I § 7, stk. 2, indsættes efter »Faderen«: »eller medmode-
ren«.
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2. I § 7, stk. 3, indsættes efter »fader«: »eller medmoder«.

3. § 8, stk. 8, ophæves.

4. I § 9, 2. pkt., indsættes efter »Faderen«: »eller medmode-
ren«.

5. I § 12, stk. 2, ændres »§ 8, stk. 6 og 8,« til: »§ 8, stk. 6,«.

6. § 13, stk. 1, affattes således:
»Hvis barnet er dødfødt, dør eller bliver bortadopteret in-

den den 32. uge efter fødslen, har moderen ret til fravær i 14
uger efter barnets død eller bortadoption. I tilfælde, hvor
moderen lider af en graviditetsbetinget sygdom, forlænges
fraværsretten, dog højst indtil 46 uger efter fødslen. Er bar-
net dødfødt, eller dør det inden den 32. uge efter fødslen, be-
varer faderen eller medmoderen retten til fravær efter § 7,
stk. 3.«

7. I § 14, stk. 2, 3. pkt., ændres »§ 8, stk. 6 og 8« til: »§ 8,
stk. 6«.

8. I § 15, stk. 3, ændres »mandlig lønmodtager« til: »kom-
mende fader eller medmoder«.

9. I § 15, stk. 7, udgår »eller § 8, stk. 8,«.

10. I § 23, stk. 1, ændres »§ 8, stk. 6 og 8,« til: »§ 8, stk. 6«.

11. I § 25, stk. 1, ændres »§ 7, stk. 1 eller 2, § 8, stk. 6, 1.
pkt., eller 8, stk. 8« til: »§ 7, stk. 1 eller 2, eller § 8, stk. 6, 1.
pkt.«.

§ 6

I retsplejeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1008 af 24.
oktober 2012, som ændret ved § 1 i lov nr. 1242 af 18.
december 2012 og § 1 i lov nr. 1387 af 23. december 2012,
foretages følgende ændringer:

1. Overskriften til kapitel 42 a affattes således:

»Kapitel 42 a
Sager om faderskab og medmoderskab«.

2. I § 456 a indsættes efter »faderskab«: »og medmoder-
skab«.

3. § 456 b, stk. 1 og 2, affattes således:
»Sag kan indbringes for retten her i landet, hvis

1) moderen eller barnet har bopæl her,
2) en person, som i medfør af § 456 e, stk. 1, nr. 3, er part

i sagen, har bopæl eller ophold her, eller personens
dødsbo behandles eller har været behandlet her, eller

3) faderskabet eller medmoderskabet er registreret efter
børnelovens kapitel 1 eller 1 a, anerkendt efter børnelo-
vens §§ 14 eller 19 eller fastslået ved dom.

Stk. 2. Sag efter anmodning fra en person, som efter bør-
nelovens § 6 eller § 6 a har ret til at få prøvet, om den på-
gældende er barnets far eller medmor, kan dog kun indbrin-

ges for retten her i landet, hvis moderen og barnet har bopæl
her.«

4. § 456 c, stk. 2, affattes således:
»Stk. 2. Har moderen ikke hjemting her i landet, indbrin-

ges sagen for byretten, hvor den person, som i medfør af
§ 456 e, stk. 1, nr. 3, er part i sagen, har hjemting. Er flere
personer i medfør af § 456 e, stk. 1, nr. 3, ved sagens ind-
bringelse for retten parter i sagen, bestemmer justitsministe-
ren, hvilken af de kompetente byretter sagen skal indbringes
for.«

5. I § 456 e, stk. 1, nr. 3, ændres »mænd« til: »personer«.

6. I § 456 f, stk. 1, 2. pkt., ændres »mand« til: »person«, og
»ham« ændres til: »den pågældende«.

7. I § 456 g, 2. pkt., ændres »mand« til: »person«, »far« æn-
dres til: »forælder«, og »manden« ændres til: »den pågæl-
dende«.

8. I § 456 h, stk. 3, ændres »fadermuligheder« til: »fader- el-
ler medmodermuligheder«.

9. I § 456 i, stk. 1, 1. pkt., indsættes efter »far«: »eller med-
mor«.

10. § 456 i, stk. 2, affattes således:
»Stk. 2. Den eller de personer, som i medfør af § 456 e,

stk. 1, nr. 3, er parter i sagen, har pligt til at møde i retten og
dér afgive forklaring om, hvorvidt de har haft seksuelt for-
hold til moderen i den periode, hvor hun blev gravid, eller
om de i medfør af børnelovens §§ 27, 27 a eller 27 b har
samtykket til, at moderen blev kunstigt befrugtet. Reglerne i
§ 171, stk. 2, nr. 1, og §§ 177-180 finder tilsvarende anven-
delse.«

11. I § 456 k, stk. 2, ændres »mand« til: »person«.

12. § 456 k, stk. 3, affattes således:
»Stk. 3. Sagen hæves, når

1) faderskabet eller medmoderskabet er anerkendt, jf. bør-
nelovens § 19,

2) ingen af de personer, der i medfør af § 456 e, stk. 1, nr.
3, er parter i sagen, bliver dømt som far eller medmor,
barnet er afgået ved døden, jf. dog børnelovens § 7, stk.
2, eller

3) ingen fader- eller medmodermuligheder er oplyst, kan
identificeres eller findes.«

13. I § 456 n, stk. 1, 1. pkt., indsættes efter »faderskabet«:
»eller medmoderskabet«.

14. I § 456 o, stk. 3, 2. pkt., ændres »mænd« til: »personer«.

§ 7

I arveloven, jf. lov nr. 515 af 6. juni 2007, som ændret
ved § 3 i lov nr. 168 af 12. marts 2008 og § 3 i lov nr. 221 af
21. marts 2011, foretages følgende ændringer:
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1. I § 3, stk. 1, 2. pkt., ændres »fædrene« til: »den ene foræl-
ders«, og »mødrene« ændres til: »den anden forælders«.

2. I § 3, stk. 3, 1. pkt., ændres »fædrene og mødrene« til:
»forældrenes«, og »fædrene eller mødrene« ændres til: »den
ene forælders«.

§ 8

Loven træder i kraft den 1. december 2013, jf. dog § 9.

§ 9

Stk. 1. Børnelovens §§ 27, 27 a og 27 b, som affattet ved
denne lovs § 1, nr. 32, finder alene anvendelse på børn, der
er blevet til ved kunstig befrugtning, hvis samtykke til kun-
stig befrugtning og erklæring om at skulle være barnets far
eller medmor er afgivet efter lovens ikrafttræden.

Stk. 2. Børnelovens §§ 27 c og 28, som affattet ved denne
lovs § 1, nr. 32, finder alene anvendelse på børn, der er ble-
vet til ved kunstig befrugtning, der er foretaget efter lovens
ikrafttræden.

Stk. 3. De hidtil gældende bestemmelser i børnelovens
§§ 27 og 28 finder fortsat anvendelse på børn, der er blevet

til ved kunstig befrugtning, der er foretaget før lovens ikraft-
træden.

Stk. 4. De hidtil gældende bestemmelser i § 1, stk. 3, § 4,
3. pkt., § 8 a og § 25, nr. 3, i lov om adoption finder fortsat
anvendelse på børn, der er blevet til ved kunstig befrugt-
ning, der er foretaget før lovens ikrafttræden, hvis statsfor-
valtningen inden 3 måneder efter barnets fødsel har modta-
get samtykket til adoptionen fra barnets mor.

Stk. 5. Når der er sket stedbarnsadoption efter den hidtil
gældende bestemmelse i § 8 a i lov om adoption, finder de
hidtil gældende regler i § 7, stk. 2 og 3, § 8, stk. 8, § 9, 2.
pkt., § 12, stk. 2, § 13, stk. 1, § 14, stk. 2, 3. pkt., § 15, stk. 3
og 7, § 23, stk. 1, og § 25, stk. 1, i barselloven anvendelse.

§ 10

Stk. 1. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, jf.
dog stk. 2.

Stk. 2. Lovens §§ 1-4 og 7 kan ved kongelig anordning
helt eller delvis sættes i kraft for Færøerne og Grønland med
de ændringer, som de færøske og grønlandske forhold tilsi-
ger.
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1. Indledning og baggrund

1.1. Indledning

Det overordnede formål med lovforslaget er at sikre, at en
medmor til et barn bliver omfattet af børneloven som foræl-
der i de tilfælde, hvor moren til barnet er blevet behandlet
med kunstig befrugtning. Dette gælder uanset, om behand-
lingen er foretaget af en sundhedsperson i offentlig eller pri-
vat regi. I forhold til den gældende retstilstand får morens
partner af samme køn mulighed for at blive registreret som
medmor til barnet, uden at der skal gennemføres en sted-
barnsadoption. Ligeledes vil der med lovforslaget blive mu-
lighed for at en kendt donor bliver barnets far, medmindre
moren, donor og morens partner aftaler, at morens partner
skal være medmor.

I sammenhæng med de foreslåede ændringer i børneloven,
jf. punkt 3.2., foreslås en række ændringer af den lovgiv-
ning, der knytter sig til, at en kvinde kan registreres som
medmor til barnet. Det drejer sig om ændringer i adoptions-
lovens regler om stedbarnsadoption af en registreret partners
barn fra fødslen, jf. punkt 3.3., forældreansvarslovens regler
om forældremyndighed, jf. punkt 3.4., reglerne i lov om
børns forsørgelse om bidrag til udgifterne ved fødslen og
morens underhold i en periode før og efter fødslen, jf. punkt
3.5., barsellovens (lov om ret til orlov og dagpenge ved bar-
sel) regler om fravær i forbindelse med fødsel og foræl-
dreorlov samt i forbindelse med stedbarnsadoption af en re-
gistreret partners barn, jf. punkt 3.6., retsplejelovens regler
om behandling af faderskabssager, jf. punkt 3.7., og arvelo-
vens regler om den arv, der tilfalder arveladerens forældres
arvinger, jf. punkt 3.8.

1.2. Baggrund

Af regeringsgrundlaget »Et Danmark, der står sammen«
fremgår følgende:

»Regeringen vil sikre, at medmødre til børn undfanget ved
kunstig befrugtning omfattes af børneloven på lige fod med
fædre«.

Social- og integrationsministeren fremsætter på den bag-
grund forslag om, at par af samme køn på samme måde som
par af forskelligt køn skal kunne registreres som forældre til
et barn, der er blevet til ved kunstig befrugtning, og hvor
partneren har samtykket til behandlingen. Der tages således
et afgørende skridt i forhold til at skabe ligestilling i den fa-
milieretlige lovgivning og samtidig sikre et barn to forældre
– uanset køn – i de tilfælde, hvor barnet er planlagt sammen
af forældrene.

Af regeringsgrundlaget fremgår også, at:

»Regeringen vil give alle medlemmer af den danske folkekir-
ke mulighed for at blive gift i kirken – uanset deres seksuelle
orientering. Regeringen vil derfor fjerne forbuddet mod viel-
ser af homoseksuelle i folkekirken og i øvrigt undersøge

yderligere tiltag i retningen af en kønsneutral ægteskabslov-
givning.«

Lovforslaget skal derfor også ses som opfølgning på lov nr.
532 af 12. juni 2012 om ændring af lov om ægteskabs ind-
gåelse og opløsning, lov om ægteskabets retsvirkninger og
retsplejeloven og om ophævelse af lov om registreret part-
nerskab (Ægteskab mellem to personer af samme køn), som
i det væsentlige udmøntede denne del af regeringens mål-
sætning. Med denne lovændring fik to personer af samme
køn mulighed for at indgå ægteskab.

Ægteskab mellem personer af samme køn er den seneste af
flere ændringer på det familieretlige område, hvor registre-
rede partnere har fået flere af de rettigheder inden for den
familieretlige lovgivning, som traditionelt har været forbe-
holdt ægtefæller af forskelligt køn. Par af samme køn fik så-
ledes i 1989 mulighed for at indgå registreret partnerskab og
efterfølgende har registrerede partnere fået mulighed for at
have fælles forældremyndighed over et barn, stedbarnsadop-
tere, familieadoptere og blive godkendt som adoptanter til
fremmedadoption. Lovforslaget skal ses i sammenhæng med
en juridisk udredning, der er udarbejdet af Ankestyrelsen,
Familieretsafdelingen. Udredningen findes på familieretsaf-
delingen.dk.

Lovforslaget skal også ses i lyset af retsstillingen i Norge og
Sverige, hvor der er indført en fuldstændig ligestilling af
ægtefæller af samme køn med ægtefæller af forskelligt køn,
i forhold til forældreskabet til det barn, som den ene ægte-
fælle føder, og hvor barnet er blevet til, efter at moren er
blevet behandlet med kunstig befrugtning. Ligestillingen
gælder tillige ugifte par af samme køn.

Det bemærkes, at lovforslaget ikke tager hånd om alle de ik-
ke kønsneutrale bestemmelser i den familieretlige lovgiv-
ning. Dette skyldes, at der i 2009 blev nedsat et udvalg –
Retsvirkningslovsudvalget – der skal foretage en samlet
gennemgang af reglerne i retsvirkningsloven, herunder de
ikke kønsneutrale regler i §§ 11 og 53. § 11 omhandler hu-
struens ret til på begge ægtefællers ansvar at indgå sædvan-
lige retshandler til fyldestgørelse af sit særlige behov. § 53,
stk. 1 og 2, vedrører gyldigheden af ægtepagter, der er op-
rettet i udlandet, hvor gyldigheden er betinget af, at ægte-
pagten er gyldig efter mandens hjemsteds lov, og kvindens
myndighed til at indgå ægtepagten skal bedømmes efter
hendes hjemsteds lovgivning. Udvalget forventes at afgive
betænkning med udgangen af 2013, og disse bestemmelser
vil indgå i udvalgets samlede overvejelser om ændringer af
retsvirkningsloven. Der henvises i øvrigt til punkt 3.2.3.3.

2. Lovforslagets formål

Formålet med lovforslaget er at sikre en højere grad af lige-
behandling af par af samme køn og par af forskelligt køn i
relation til reglerne om forældreskab (faderskab og medmo-
derskab) og dermed også de afledte regler om forældremyn-
dighed, barsel og arv. Lovforslaget skal samtidig sikre hen-
synet til barnets bedste.
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Det foreslås derfor, at reglerne i børneloven (lovbekendtgø-
relse nr. 1047 af 8. november 2012) udvides til ikke blot at
gælde faderskab og moderskab, men også til at omfatte be-
grebet medmoderskab. Medmoderskab foreslås i forslaget at
dække de tilfælde, hvor moren er blevet kunstigt befrugtet af
en autoriseret sundhedsperson eller under en sundhedsper-
sons ansvar. Dette gælder, uanset om behandlingen er fore-
gået i offentligt eller privat regi. Det er efter forslaget en be-
tingelse for at fastslå medmoderskab, at medmoren har givet
samtykke til, at moren modtog behandling med kunstig be-
frugtning og at hun har erklæret at ville være medmor til
barnet. I forhold til den gældende retstilstand foreslås det, at
morens ægtefælle af samme køn eller morens registrerede
partner får mulighed for at blive registreret som medmor til
barnet, der er blevet til ved kunstig befrugtning, uden at der
skal gennemføres en stedbarnsadoption. Morens partner af
samme køn får også mulighed for at blive medmor til barnet
ved at afgive en erklæring sammen med moren, hvilket efter
de gældende regler ikke er muligt, da en stedbarnsadoption
alene kan gennemføres af en ægtefælles eller registreret
partners barn.

Det foreslås endvidere, at lovforslaget dog også skal tage
højde for situationer, hvor det mellem moren, hendes partner
af samme køn og en mand (en kendt sæddonor) aftales, at
moren skal kunstigt befrugtes med mandens sæd, og at han
– sammen med moren – skal være barnets retlige forældre. I
sådanne situationer, anses manden som far til barnet, også
selvom moren og hendes partner er gift eller registrerede
partnere. De tre parter kan dog aftale, at morens partner skal
være barnets medmor.

Samtidig foreslås det, at lovgivning, der har nær sammen-
hæng med børnelovens regler om faderskab og moderskab,
konsekvensændres således, at f.eks. forældre af samme køn
kan have fælles forældremyndighed over barnet, at en med-
mor har samme ret til barsel og orlov som en far, og at der
består gensidig arveret mellem barnet og medmoren.

3. Lovforslagets indhold

Lovforslaget indeholder følgende hovedelementer:
– Børnelovens anvendelsesområde udvides således, at lo-

ven også omfatter fastsættelse af medmoderskab til et
barn, der er blevet til ved kunstig befrugtning ved en
sundhedsperson, når medmoren har givet samtykke til
befrugtningen og erklæret at ville være medmor til bar-
net. Det gælder, uanset om medmoren og barnets mor er
gift med hinanden, har indgået registreret partnerskab
med hinanden eller er ugifte. Dette indebærer, at regle-
rne om faderskab tillempes sådan, at de så vidt muligt
også finder anvendelse på medmoderskab.

– En kvinde, hendes ægtefælle eller hendes registrerede
partner eller partner af samme køn og en mand (en kendt
sæddonor) får mulighed for at aftale, at moren skal kun-
stigt befrugtes med mandens sæd, og at han – sammen
med moren – skal være barnets retlige forældre. De kan
dog i stedet aftale, at morens partner skal være barnets
medmor.

– Børnelovens regler om faderskab tillempes, sådan at de
så vidt muligt også finder anvendelse på faderskab til et
barn, der er blevet til ved kunstig befrugtning, når en
mand har givet samtykke til kunstig befrugtning af en
kvinde og har erklæret at ville være far til barnet.

– Retsplejelovens regler om behandling af faderskabssager
ændres, så de også finder anvendelse på sager om med-
moderskab.

– I adoptionsloven ophæves muligheden for at gennemføre
en stedbarnsadoption af registreret partners barn fra
fødslen, fordi morens partner i stedet kan registreres som
medmor til barnet.

– Barselloven ændres således, at en medmor får samme ret
til barsel og orlov som en far.

3.1. Familie- og forældrebegrebet

3.1.1. Gældende ret

Familiebegrebet dækker i dag over forskellige konstellatio-
ner af mennesker. En familie kan bestå af par – både par af
forskelligt og af samme køn, gifte og ugifte – alle enten med
eller uden børn, egne børn eller sammenbragte børn samt
enlige mænd og kvinder med børn. Hertil kommer de man-
geartede muligheder for familiestiftelse f.eks. ved hjælp af
kunstig befrugtning i og uden for det etablerede offentlige
sundhedssystem, hvor spørgsmålet om æg- og sæddonorers
familiemæssige status også kan komme på tale.

Forældrebegrebet bredt set dækker over både retlige foræl-
dre, genetiske forældre og sociale forældre, og begreberne
kan være knyttet til forskellige personer eller til én og sam-
me person. Faderskab og moderskab i retlig forstand er ud-
tryk for en retlig relation – en retsstatus – mellem henholds-
vis far og barn samt mor og barn. De juridiske rettigheder og
forpligtelser ved et forældreskab knytter sig normalt til dette
retlige forældreskab. Det drejer sig især om forsørgelses-
pligt, forældremyndighed, samvær og arveret.

Den gældende lovgivning om faderskab og moderskab er i
høj grad baseret på den traditionelle opfattelse af familien
som den genetisk opståede familie med en mor og en far. I
konsekvens heraf er den aktuelle retstilstand således, at par
af forskelligt køn, ægtepar såvel som ugifte samlevende, ny-
der en retsstilling, hvor forældreskabet følger af børneloven
og retligt beskyttes heraf, mens par af samme køn ikke ny-
der samme retsbeskyttelse, fordi de ikke er medtænkt i bør-
nelovens terminologi som forældre, der kan planlægge et
barn i fællesskab. Eksempelvis kan en mand, hvis kvindeli-
ge ægtefælle eller samlever behandles med kunstig befrugt-
ning, sammen med sit samtykke til behandlingen afgive er-
klæring om at ville påtage sig faderskabet til barnet, mens
en kvinde, hvis kvindelige ægtefælle, registrerede partner el-
ler partner er blevet behandlet med kunstig befrugtning, kun
kan opnå et retligt forældreskab til barnet gennem en sted-
barnsadoption.

3.1.2. Social- og Integrationsministeriets overvejelser
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Social- og Integrationsministeriet foreslår, at lovgivningen
ændres således, at der opnås en tidssvarende og helhedsori-
enteret lovgivning, der sikrer en højere grad af ligebehand-
ling af par af samme køn og par af forskelligt køn i relation
til reglerne om faderskab og medmoderskab og dermed også
forældremyndighed og barsel, og som samtidig vil sikre
hensynet til barnets bedste i overensstemmelse med børnelo-
vens intention.

3.1.3. Den foreslåede ordning

Det foreslås, at børnelovens anvendelsesområde udvides så-
ledes, at loven også omfatter situationer, hvor et par af sam-
me køn får et barn ved hjælp af kunstig befrugtning og sam-
men ønsker at påtage sig forældreskabet til barnet. I sådanne
situationer skal den kvinde, der ikke har født barnet, kunne
registreres som medmor til barnet, hvis barnets mor har fået
behandling med kunstig befrugtning af en sundhedsperson
eller under en sundhedspersons ansvar, og det antages, at
barnet er et resultat af denne. Kvinden (medmoren) skal ved
at samtykke til behandlingen have påtaget sig forældreska-
bet. Herved tillægges det afgørende vægt, at kvinden er til-
tænkt en rolle som barnets sociale forælder. Da det i børne-
loven er en grundlæggende forudsætning, at et barn så vidt
muligt skal have to forældre, er det en naturlig udvikling og
i overensstemmelse med lovens formål at lade den sociale
medmor opnå samme retlige status som en far således, at
barnet sikres to retlige forældre. Retsvirkningerne af at være
medmor skal efter forslaget være de samme som retsvirknin-
gerne af at være far.

Begrebet medmor er ikke tidligere anvendt i dansk ret. Det
er imidlertid anvendt som begreb for en kvinde, der har
adopteret sin registrerede partners barn efter adoptionslo-
vens § 8 a, i forarbejderne til lov nr. 494 af 12. juni 2009 om
ændring af adoptionsloven og forskellige andre love (Adop-
tion uden samtykke, stedbarnsadoption af registreret part-
ners barn fra fødslen m.v.). Folketingstidende, tillæg A,
2008-09, sp. 3190.

Derudover foreslås det, at der i børneloven tages højde for
de familiekonstellationer, hvor det mellem moren, hendes
partner af samme køn og en mand aftales, at moren skal
kunstigt befrugtes med mandens sæd, og at han – sammen
med moren – skal være barnets retlige forældre. I sådanne
situationer foreslås det, at manden anses som far til barnet.
De tre parter kan dog aftale, at morens partner skal være
barnets medmor. Den samme mulighed foreslås ikke i for-
hold til ægtefæller af forskelligt køn. Baggrunden herfor er,
at regeringen ønsker at anerkende, at der er forskel på de si-
tuationer, hvor par af samme køn og par af forskelligt køn
vælger en kendt sæddonor. Der vil ofte være tale om for-
skellige bevæggrunde, og det er derfor regeringens opfattel-
se, at lovgivningen bør rumme og afspejle dette.

3.2. Børneloven

3.2.1. Gældende ret

3.2.1.1. Indledning

Børneloven (lovbekendtgørelse nr. 1047 af 8. november
2012) regulerer faderskab og moderskab. Begreberne er
kønsbestemte og dækker først og fremmest over den juridi-
ske relation mellem barnet og den pågældende forælder,
men ikke i alle situationer over det genetiske forældreskab.
Det retlige forældreskab, altså faderskab og moderskab efter
børneloven, danner den retlige ramme for barnet og har en
lang række retsvirkninger, hvoraf de vigtigste er forældrean-
svar (forældremyndighed, samvær m.v.), forsørgelsespligt
over for barnet og arveret.

Selvom det retlige forældreskab ikke svarer til det genetiske
forældreskab, er det i børneloven et grundlæggende princip,
at barnet så vidt muligt skal have to forældre – en far og en
mor. Loven regulerer derfor faderskab og moderskab til bar-
net. Dette gælder også i de tilfælde, hvor barnet er blevet til
ved kunstig befrugtning via æg- eller sæddonation eller ved
surrogatmoderskab (rugemoderskab).

Den gældende børnelov trådte i kraft den 1. juli 2002. Bør-
neloven er baseret på betænkning nr. 1350/1997 om børns
retsstilling. Betænkningen omhandler blandt andet faderskab
og moderskab for børn, der er født i ægteskab eller af ugifte
samlevende, og for børn, der er blevet til ved kunstig be-
frugtning. Indtil da var reglerne om faderskab og moderskab
reguleret i lov om børns retsstilling, jf. lovbekendtgørelse
nr. 293 af 2. maj 1995 med senere ændringer.

Med børneloven blev reglerne om faderskab revideret såle-
des, at der blev opnået en højere grad af ligestilling mellem
gifte og ugifte samlevende forældre.

3.2.1.2. Faderskab

Myndighedernes kompetence i sager om faderskab følger et
tostrenget system. Personregisterføreren registrerer fader-
skabet, når forældrene er gift med hinanden, og når foræl-
dre, der ikke er gift med hinanden, sammen erklærer at ville
varetage omsorgen og ansvaret for deres barn.

Når personregisterføreren ikke kan registrere faderskabet,
behandles sagen af statsforvaltningen, der også behandler
sager om genoptagelse af faderskab. Domstolene behandler
de faderskabssager, som statsforvaltningen ikke kan afslutte
ved anerkendelse af faderskabet eller ved henlæggelse.

3.2.1.2.1. Personregisterføreren

Personregisterføreren foretager den grundlæggende person-
registrering i Danmark, herunder registrering af oplysninger
om fødsel, slægtskab, navn og dødsfald. Registreringen er
siden årsskiftet 2003/04 sket elektronisk i personregistret.
Registreringerne lagres i en database, der er fælles tilgænge-
lig for personregistret og CPR.

Reglerne om personregisterførerens behandling af fader-
skabssager findes i børnelovens kapitel 1 (§§ 1-3).

Fødsler, der finder sted her i landet, skal anmeldes til per-
sonregistret og CPR, jf. § 1 i lov nr. 225 af 31. maj 1968 om
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anmeldelse af fødsler og dødsfald. Anmeldelsen foretages af
en jordemoder, der har medvirket ved fødslen. Såfremt en
jordemoder ikke har medvirket, påhviler anmeldelsespligten
den eller dem, der har forældremyndigheden.

Når personregisterføreren via personregistret får meddelelse
om, at et barn er født af en kvinde med bopæl i personregi-
sterførerens sogn, eller personregisterførerens kommune i
Sønderjylland, undersøger personregisterføreren, om fader-
skabet til barnet kan registreres umiddelbart.

Fødes et barn af en gift kvinde, anses hendes ægtemand ef-
ter børnelovens § 1, stk. 1, som far til barnet. Denne bestem-
melse om faderskab til børn født i ægteskab kaldes pater-est
reglen. Registreringen af dette faderskab foretages som ud-
gangspunkt af personregisterføreren i forbindelse med regi-
streringen af barnets fødsel.

Pater-est reglen gælder efter § 1, stk. 2, ikke, hvis ægtefæl-
lerne ved barnets fødsel er separerede, moren inden for de
sidste 10 måneder før barnets fødsel har været gift med en
anden mand uden at være separeret, eller begge ægtefæller
anmoder om, at der rejses faderskabssag.

Pater-est reglen gælder efter § 1, stk. 3 og 4, også, hvis æg-
temanden er død inden for de sidste 10 måneder før barnets
fødsel, medmindre ægtefællerne på dødstidspunktet var se-
parerede, moren inden for de sidste 10 måneder før barnet
fødsel har været gift med en anden mand uden at være sepa-
reret, eller moren anmoder om, at der rejses faderskabssag.

Fødes et barn af en ugift kvinde, anses en mand efter § 2,
stk. 1, som far til barnet, hvis han og moren skriftligt erklæ-
rer, at de sammen vil varetage omsorgen og ansvaret for
barnet. Registrering af dette faderskab foretages af personre-
gisterføreren i forbindelse med registreringen af barnets fød-
sel på grundlag af en ”omsorgs- og ansvarserklæring”, som
begge forældre har underskrevet. Underskrivelsen af ”om-
sorgs- og ansvarserklæringen” medfører desuden, at foræl-
drene får fælles forældremyndighed samtidig med registre-
ringen af faderskabet. Det er ikke en betingelse for registre-
ringen af faderskab efter denne bestemmelse, at parterne er-
klærer, at de har haft et seksuelt forhold til hinanden om-
kring det tidspunkt, hvor barnet blev undfanget.

Faderskab kan efter § 2, stk. 3, ikke registreres på grundlag
af en ”omsorgs- og ansvarserklæring”, hvis moren inden for
de sidste 10 måneder før barnets fødsel har været gift med
en anden mand uden at være separeret, eller en eller begge
parter på tidspunktet for erklæringen var umyndig eller un-
der værgemål.

Endelig kan personregisterføreren efter § 3 i forbindelse
med registreringen af barnets fødsel registrere et faderskab,
der før barnets fødsel er anerkendt over for statsforvaltnin-
gen efter § 14, stk. 1, eller efter § 14, stk. 2, nr. 1. Dette er
nærmere beskrevet neden for.

3.2.1.2.2. Statsforvaltningen

I de situationer, hvor faderskabet ikke kan registreres af per-
sonregisterføreren, orienterer personregisterføreren statsfor-
valtningen om, at der er født et barn, hvor faderskabet ikke
kan registreres af personregisterføreren, jf. § 7 i bekendtgø-
relse om registrering af faderskabet i forbindelse med an-
meldelse af barnets fødsel. Statsforvaltningen vil herefter
rejse en faderskabssag. Reglerne om faderskabssager ved
statsforvaltningen findes i lovens kapitel 2 (§§ 4-14). Det er
statsforvaltningens opgave at tilvejebringe nødvendige op-
lysninger således, at alle ukomplicerede sager kan afsluttes
hurtigt ved anerkendelse for statsforvaltningen, og at der
med parternes tiltrædelse kan indhentes retsgenetisk bevis
med deraf følgende mulighed for anerkendelse af faderska-
bet.

Statsforvaltningen kan ikke afgøre tvister om faderskab.
Hvis faderskabet ikke kan fastslås af statsforvaltningen, ind-
bringer statsforvaltningen sagen for retten, jf. § 13.

Er faderskab registreret af personregisterføreren eller aner-
kendt ved statsforvaltningen, kan faderskabssag efter § 5 in-
den seks måneder efter barnets fødsel rejses af moren, faren
eller barnets værge. Er faderskab registreret efter pater-est
reglen i § 1, kan sag inden for samme frist rejses af farens
dødsbo, medmindre faren må anses for at have anerkendt
barnet som sit.

En mand, som har haft seksuelt forhold til moren i den peri-
ode, hvor hun blev gravid, har efter § 6, stk. 1 og 2, ret til at
få prøvet, om han er barnets far. Anmodning herom skal væ-
re skriftlig og skal fremsættes inden seks måneder efter bar-
nets fødsel, medmindre der på tidspunktet for anmodningen
verserer en faderskabssag. Er en mand registreret som bar-
nets far efter § 1, § 2 eller § 3, jf. § 14, stk. 1, kan en anden
mand dog ikke rejse faderskabssag efter stk. 1, medmindre
han i den periode, hvor moren blev gravid, var gift med mo-
ren uden at være separeret eller levede i et fast samlivsfor-
hold med hende.

Efter § 6, stk. 3, skal en mand, der inden for de sidste 10
måneder før barnets fødsel har været gift med moren uden at
være separeret, snarest muligt have skriftlig meddelelse om
barnets fødsel med vejledning om sin ret til at rejse fader-
skabssag. Det gælder dog ikke, hvis han allerede er part i
sagen.

Er faderskab ikke registreret af personregisterføreren efter
§§ 1-3, og er der ikke rejst sag af andre, rejser statsforvalt-
ningen efter § 7 af egen drift en faderskabssag.

Til brug for statsforvaltningens behandling af en faderskabs-
sag skal moren efter § 8, stk. 1, oplyse, hvem der er eller
kan være barnets far. Denne oplysningspligt gælder dog ef-
ter § 8, stk. 2, 1. pkt., ikke ved anerkendelse af faderskab ef-
ter § 14, stk. 1, der beskrives neden for. Hvis faderskabssa-
gen først er rejst efter registrering af faderskab efter §§ 1-3
eller efter anerkendelse af faderskab efter barnets fødsel, jf.
§ 14, stk. 1, har moren efter § 8, stk. 2, 2. pkt., kun oplys-
ningspligt, hvis det fastslås eller må anses for væsentligt be-
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styrket, at den mand, der er registreret som far eller har an-
erkendt faderskabet, ikke er barnets far.

Efter § 9 er parterne i en faderskabssag barnet, moren, en
mand, der er registreret som far eller har anerkendt faderska-
bet, en mand, der efter morens oplysning er eller kan være
barnets far, og en mand, der har ret til at få prøvet, om han
er barnets far efter § 6 eller disses eventuelle dødsboer. Hvis
moren er død, inddrager statsforvaltningen efter anmodning
fra barnets værge en mand som part i sagen, hvis det antage-
liggøres, at han er eller kan være barnets far.

Efter § 12 kan statsforvaltningen bestemme, at en mand, der
utvivlsomt ikke er barnets far, skal udtræde af sagen.

Under statsforvaltningens behandling af en faderskabssag
kan en mand efter § 14, stk. 1, anerkende faderskabet til et
barn, hvis han og moren erklærer, at de sammen vil varetage
omsorgen og ansvaret for barnet ved afgivelse af en om-
sorgs- og ansvarserklæring. Det gælder dog ikke, hvis mo-
ren inden for de sidste 10 måneder før barnets fødsel eller
forventede fødsel har været gift med en anden mand uden at
være separeret. Anerkendelse af faderskab efter denne be-
stemmelse forudsætter ikke, at parterne erklærer, at de har
haft et seksuelt forhold til hinanden. En mand, der har givet
samtykke til, at moren er blevet behandlet med kunstig be-
frugtning efter § 27, der beskrives neden for, kan således an-
erkende faderskabet efter § 14, stk. 1.

Statsforvaltningen har ifølge forarbejderne en forpligtelse til
at sørge for, at et barn så vidt muligt har to forældre. Selvom
der ved fastslåelse af det retlige faderskab i høj grad lægges
vægt på det sociale faderskab, er myndighederne forpligtede
til at sikre, at genetikken ikke helt udelades. Der kan således
opstå situationer, hvor der må rejses en faderskabssag på
trods af, at de involverede parter er enige om, hvem de øn-
sker registreret som retlig far til barnet, f.eks. når moren op-
lyser, at hun har haft et seksuelt forhold til flere mænd i den
periode, hvor hun kunne blive gravid.

Anerkendes faderskabet ikke efter § 14, stk. 1, kan en mand,
som har haft seksuelt forhold til barnets mor i den periode,
hvor hun blev gravid, efter § 14, stk. 2 og 3, anerkende fa-
derskabet, hvis moren efter det oplyste ikke har haft seksuelt
forhold til andre mænd i denne periode, eller han utvivlsomt
er barnets far. Har moren haft seksuelt forhold til andre
mænd i den periode, hvor hun blev gravid, kan en mand an-
erkende faderskabet, hvis han og moren erklærer, at de sam-
men vil varetage omsorgen og ansvaret for barnet. Anerken-
delsen skal tiltrædes af andre mænd, som ifølge § 9 er parter
i sagen.

Statsforvaltningen kan som nævnt ikke afgøre tvister om fa-
derskab. Hvis faderskabet ikke kan fastslås af statsforvalt-
ningen, indbringer statsforvaltningen sagen for retten.

3.2.1.2.3. Domstolene

Reglerne om domstolenes behandling af faderskabssager
findes dels i børnelovens kapitel 3 (§§ 15- 20), der er be-

skrevet i det følgende, og dels i retsplejelovens kapitel 42 a,
der er beskrevet i punkt 3.7.1.

Moren har efter børnelovens § 16 pligt til at møde i retten
under behandlingen af en faderskabssag. Hun har endvidere
pligt til at afgive forklaring om, hvem der er eller kan være
barnets far. Undtagelserne fra oplysningspligten i § 8, stk. 2,
finder tilsvarende anvendelse.

Efter børnelovens § 17 inddrager retten de mænd, der er par-
ter i sagen, jf.§ 9, samt andre mænd, der efter det oplyste
kan være far til barnet.

Retten kan efter børnelovens § 19 afslutte en faderskabssag
ved, at faderskabet anerkendes over for retten. Bestemmel-
serne i § 14, stk. 1-7, om anerkendelse af faderskab finder
tilsvarende anvendelse.

Efter børnelovens § 20, stk. 1, kan en mand dømmes som
far, hvis han efter udfaldet af retsgenetiske undersøgelser
utvivlsomt er barnets far.

I andre tilfælde dømmes en mand efter § 20, stk. 2, som far,
hvis han har haft seksuelt forhold til moren i den periode,
hvor hun blev gravid, og der ikke foreligger omstændighe-
der, der gør det usandsynligt, at han er barnets far. Har mo-
ren i den periode, hvor hun blev gravid, haft seksuelt forhold
til andre mænd, er det endvidere en betingelse, at ingen af
disse efter udfaldet af retsgenetiske undersøgelser er barnets
far, eller at det er overvejende sandsynligt, at ingen af disse
er barnets far.

3.2.1.2.4. Genoptagelse af faderskabssager

Børneloven indeholder i kapitel 4 en række bestemmelser,
der regulerer adgangen til at få en faderskabssag genoptaget.

Efter § 26, stk. 1 og 2, træffer statsforvaltningen afgørelse
om, hvorvidt en sag skal genoptages. Statsforvaltningen ind-
bringer spørgsmålet om genoptagelse for retten, hvis en part
inden fire uger anmoder om det.

Genoptages sagen, skal den ifølge § 26, stk. 3, behandles ef-
ter de regler i kapitel 2 og 3 i børneloven, der er beskrevet
oven for i punkt 3.2.1.2.2. og 3.2.1.2.3.

Er faderskabet til et barn ikke registreret eller fastslået ved
anerkendelse eller dom, følger det af § 21, at sagen genopta-
ges efter anmodning fra moren eller hendes dødsbo, fra bar-
net eller dets værge eller dødsbo eller fra en mand, som har
ret til at få prøvet, om han er barnets far (§ 6). Genoptagelse
kan dog kun finde sted, hvis det antageliggøres, at en be-
stemt mand kan blive barnets far.

Er faderskabet til et barn registreret eller fastslået ved aner-
kendelse eller dom, følger det af § 22, at sagen genoptages,
hvis moren eller hendes dødsbo, barnet eller dets værge eller
dødsbo og faren eller hans dødsbo i enighed anmoder om
det. Genoptagelse kan dog kun finde sted, hvis det sandsyn-
liggøres, at en anden mand kan blive barnets far.
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Er der i forbindelse med registrering af faderskabet sket fejl,
der kan have haft betydning for, hvem der er registreret som
far til barnet, følger det af § 23, stk. 1, at moren eller hendes
dødsbo, barnets værge eller dødsbo, den registrerede far el-
ler hans dødsbo, eller en mand, der på grund af fejlen ikke er
blevet registreret som far til barnet eller hans dødsbo, inden
tre år efter barnets fødsel kan forlange sagen genoptaget.

En sådan genoptagelsessag kan dog efter § 23, stk. 2, ikke
rejses af faren eller hans dødsbo, hvis han med kendskab til
eller formodning om fejlen har anerkendt barnet ved at be-
handle det som sit. Sag kan heller ikke rejses af moren eller
hendes dødsbo, hvis hun med kendskab til eller formodning
om fejlen har ladet faren behandle barnet som hans.

En sag skal efter § 23, stk. 3, genoptages efter anmodning
fra en mand, som efter § 6, stk. 3, skal have meddelelse om
barnets fødsel, hvis meddelelsen ikke er kommet frem til
ham inden fem måneder efter fødslen. Anmodning skal
fremsættes uden ugrundet ophold efter, at han har fået
kendskab til barnets fødsel, og senest tre år efter fødslen.

Er faderskabet til et barn registreret eller fastslået ved aner-
kendelse eller dom, følger det af § 24, at moren eller hendes
dødsbo, barnets værge eller dødsbo eller faren eller hans
dødsbo inden tre år efter barnets fødsel kan anmode om, at
sagen genoptages, hvis der er fremkommet oplysninger om
omstændigheder, der kan antages at ville give sagen et andet
udfald, eller der i øvrigt er særlig anledning til at antage, at
sagen vil få et andet udfald. Ved afgørelsen tillægges det
navnlig betydning, hvor lang tid der er gået siden barnets
fødsel, om faren med kendskab til eller formodning om de
omstændigheder, der rejser tvivl om, hvorvidt han er barnets
far, har anerkendt barnet ved at behandle det som sit, om
moren med kendskab til eller formodning om de omstændig-
heder, der rejser tvivl om, hvorvidt han er barnets far, har la-
det faren behandle barnet som sit, om en part med kendskab
til eller formodning om de omstændigheder, der rejser tvivl
om, hvem der er barnets far, ikke inden rimelig tid har an-
modet om genoptagelse, og om barnet kan forventes at ville
få en far, hvis sagen genoptages.

3.2.1.3. Kunstig befrugtning

Lov om kunstig befrugtning, jf. lovbekendtgørelse nr. 923 af
4. september 2006 med senere ændringer, gælder efter § 1,
stk. 1, for kunstig befrugtning i forbindelse med behandling,
diagnostik og forskning m.v., der foretages af en sundheds-
person eller under en sundhedspersons ansvar og hvor gravi-
ditet hos en kvinde søges etableret på anden måde end ved
samleje mellem en kvinde og en mand.

Loven indeholder ikke regler om, hvem der anses for mor
og far til et barn, der er blevet til ved kunstig befrugtning.
Reglerne herom findes i børnelovens kapitel 5 (§§ 27-30).

Efter børnelovens § 30 anses den kvinde, som føder et barn,
der er blevet til ved kunstig befrugtning, som mor til barnet.

Børnelovens regler om faderskab til børn, der er blevet til
ved kunstig befrugtning (§§ 27-29) afhænger af, om barnet
er blevet til ved kunstig befrugtning med anonym eller kendt
sæddonation.

Ved den seneste ændring af lov om kunstig befrugtning fik
en kvinde mulighed for at vælge at blive behandlet med sæd
fra en anonym eller ikke-anonym, herunder kendt sæddonor,
uanset om behandlingen finder sted i eller uden for det of-
fentlige behandlingssystem, blot behandlingen foretages af
en autoriseret sundhedsperson eller under en sundhedsper-
sons ansvar. Lovændringen blev gennemført ved lov nr. 602
af 18. juni 2012 om ændring af lov om kunstig befrugtning i
forbindelse med lægelig behandling, diagnostik og forsk-
ning m.v., børneloven og lov om adoption (Udvidelse af lov
om kunstig befrugtnings anvendelsesområde, mulighed for
anonym og ikkeanonym æg- og sæddonation i forbindelse
med behandling med kunstig befrugtning, fastslåelse af fa-
derskab i forbindelse med kunstig befrugtning, adoption af
registreret partners barn og fremmøde i adoptionssager
m.v.).

Samtidig blev reglerne om faderskab ændret således, at der
ikke kan være tvivl om, hvordan en faderskabssag skal afgø-
res, når der er anvendt donorsæd, uanset om parterne har
valgt, at behandlingen skal foregå i eller uden for det offent-
lige behandlingssystem og med kendt eller anonym sæddo-
nor. Hensigten er også at sikre en mere nuanceret afvejning
af hensynet til barnets muligheder for at få oplysninger om
sit ophav, øgede muligheder for valg af donationsform og at
sikre de overordnede hensyn i børneloven.

Det følger herefter af børnelovens § 27, at når en kvinde er
blevet kunstigt befrugtet af en sundhedsperson eller under
en sundhedspersonsansvar, anses hendes ægtemænd eller
partner som barnets far, hvis han har givet samtykke til be-
handlingen, og barnet må antages at være blevet til ved den-
ne. Dette samtykke skal være skriftligt og indeholde en er-
klæring om, at manden skal være barnets far.

Efter § 28, stk. 1, kan en sæddonor ikke dømmes som far til
et barn, der med hans sæd er blevet til ved kunstig befrugt-
ning af en anden kvinde end hans ægtefælle eller partner,
hvis sæden er doneret med henblik på en sundhedspersons
anvendelse ved kunstig befrugtning.

En sæddonor kan dog efter § 28, stk. 2 og 5, dømmes som
far til et barn, der med hans sæd er blevet til ved kunstig be-
frugtning af en anden kvinde end hans ægtefælle eller part-
ner, hvis sæden er doneret med henblik på en sundhedsper-
sons anvendelse ved kunstig befrugtning, donoren har givet
samtykke til, at en bestemt kvinde modtager behandlingen,
og barnet må antages at være blevet til ved denne. Samtyk-
ket skal være skriftligt og indeholde en erklæring om, at do-
noren skal være barnets far. Denne bestemmelse gælder ikke
i situationer, der er omfattet af § 27.
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Er sæden ikke blevet doneret som nævnt i § 28, stk. 1 og 2,
anses sæddonor efter § 28, stk. 4, som barnets far, medmin-
dre sæden er anvendt uden hans viden eller efter hans død.

Efter disse bestemmelser anses den donor, som kender iden-
titeten på den kvinde, der skal behandles med hans sæd, og
hvor kvinden kender donorens identitet, som retlig far til
barnet. Donoren skal give samtykke til behandlingen og til,
at han skal være barnets far således, at det sikres, at barnet
får to forældre.

I tilfælde, hvor sæddonor ønsker at donere sæd til en be-
stemt kvinde, afgiver donor forud for donationen en erklæ-
ring, hvor han erklærer, at han skal være barnets retlige far,
dog således, at han ikke skal være barnets retlige far, hvis
kvindens mandlige ægtefælle eller partner efter § 27 har gi-
vet samtykke til behandlingen og til at påtage sig faderska-
bet. Han erklærer endvidere at være bekendt med, at han ik-
ke kan fortryde sit samtykke. Kvinden, der skal behandles
med hans sæd, medunderskriver erklæringen. Erklæringen
afleveres til den sædbank, hvortil sæden doneres, og en kopi
afleveres til den sundhedsperson, der skal behandle den
kvinde, som donor donerer sin sæd til. Opstår der efterføl-
gende tvivl om samtykket til kunstig befrugtning, kan erklæ-
ringen fremlægges som dokumentation.

Hvis morens mandlige ægtefælle eller partner samtykker til
behandlingen og i den forbindelse påtager sig faderskabet til
barnet, skal donor dog ikke anses som far, selvom f.eks. bar-
net på et senere tidspunkt kan få oplysninger om donors
identitet fra sædbanken med donors accept. Det betyder, at
ægtefællen eller partnerens ret til at blive forælder til barnet
går forud for donors ret – den sociale far går forud for den
genetiske.

En kendt donor, der fortryder sit samtykke til, at en bestemt
kvinde er behandlet med hans sæd, vil ikke have mulighed
for at rejse en faderskabssag, jf. børnelovens §§ 5 og 6. Til-
svarende vil en kendt donor, der ønsker at være far, heller
ikke have mulighed for at rejse en faderskabssag, hvis kvin-
dens ægtefælle eller partner har samtykket til behandlingen
og dermed påtaget sig faderskabet til barnet. Den kendte do-
nor vil blive behørigt vejledt om retsvirkningerne af at være
kendt donor af den sundhedsperson, som modtager samtyk-
ket og sæddonationen med henblik på kunstig befrugtning af
en bestemt kvinde.

Børnelovens regler om, at en kvindes ægtefælle eller partner
ved sit samtykke til kvindens behandling med kunstig be-
frugtning påtager sig faderskabet, jf. børnelovens § 27, gæl-
der alene tilfælde, hvor kvindens ægtefælle eller partner er
en mand. I tilfælde, hvor et par af samme køn sammen øn-
sker at være forældre til et barn, giver adoptionslovens § 8 a
mulighed for, at morens registrerede partner kan gennemfø-
re en stedbarnsadoption af barnet fra fødslen, hvis det anta-
ges, at barnet er blevet til ved kunstig befrugtning med do-
norsæd, hvis donor ikke udlægges som far, jf. børnelovens
§ 28, stk. 1, og hvis parterne boede sammen på tidspunktet
for den kunstige befrugtning.

Børnelovens almindelige regler om registrering og anerken-
delse af faderskab i kapitel 1-4 finder efter § 29 tilsvarende
anvendelse, når barnet er blevet til ved kunstig befrugtning.
Det betyder blandt andet, at en ægtefælle eller partner, der
har givet sit samtykke til kvindens behandling med kunstig
befrugtning, vil kunne dømmes som far til barnet på bag-
grund af det afgivne samtykke, uanset om befrugtningen er
sket med hans sæd, eller der er anvendt donorsæd fra en an-
den mand.

Lov om kunstig befrugtning indeholder i kapitel 6 regler om
information og samtykke, der understøtter børnelovens reg-
ler om faderskab til børn, der er blevet til ved kunstig be-
frugtning.

Efter §§ 23 og 24 i loven skal der, før behandling med kun-
stig befrugtning indledes, indhentes skriftligt samtykke til
behandlingen fra kvinden og fra dennes eventuelle ægtefæl-
le eller partner. Den behandlende sundhedsperson skal påse,
at samtykket fortsat er gyldigt, når behandlingen påbegyn-
des. Samtykket kan kun afgives på baggrund af en skriftlig
og mundtlig information om behandlingens virkninger og
bivirkninger, herunder risici i forbindelse med behandlin-
gen. Informationen skal endvidere omfatte information om
adoption. Den behandlende sundhedsperson skal sikre, at
der gives information om de civilretlige virkninger af, at en
kvinde eller et par modtager donerede kønsceller i forbindel-
se med behandling med kunstig befrugtning.

3.2.2. Social- og Integrationsministeriets overvejelser

Gennemgangen af reglerne om faderskab viser, at mulighe-
derne for at fastslå et faderskab og dermed et forældreskab
til et barn hviler på den traditionelle opfattelse af og det ge-
netiske faktum, at et barn er undfanget af en mand og en
kvinde og dermed har både en far og en mor. Anvendelsen
af kunstig befrugtning gør det imidlertid muligt at danne so-
ciale familier, der består af forældre af samme køn. Som et
led i bestræbelserne på at gøre den familieretlige lovgivning
kønsneutral og så vidt muligt at give medmødre til børn, der
er blevet til ved kunstig befrugtning, samme retsstilling som
fædre, ønsker Social- og Integrationsministeriet, at reglerne
om faderskab i børneloven udvides således, at der så vidt
muligt gælder samme regler uanset de involveredes køn.

Samtidig ønsker Social- og Integrationsministeriet at aner-
kende, at der vil være par af samme køn, der ønsker at indgå
en aftale med en kendt mand om, at den ene kvinde skal
kunstigt befrugtes med mandens sæd, og at han sammen
med moren skal være barnets retlige forældre, hvilket lov-
givningen bør rumme og afspejle.

3.2.3. Den foreslåede ordning

Social- og Integrationsministeriet foreslår, at børnelovens
regler om faderskab generelt ændres således, at de også fin-
der anvendelse på medmoderskab. Når et barn er blevet til
ved kunstig befrugtning, skal morens kvindelige ægtefælle,
registrerede partner eller partner have mulighed for at blive
registreret som medmor til barnet eller anerkende medmo-
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derskabet til barnet. Hun skal endvidere kunne dømmes som
medmor til barnet. Medmoderskab vil efter forslaget have
samme retsvirkninger som faderskab.

Social- og Integrationsministeriet foreslår desuden, at børne-
lovens regler om faderskab i forbindelse med kunstig be-
frugtning ændres, så en kendt sæddonor som udgangspunkt
anses som far til et barn, der er blevet til ved kunstig be-
frugtning af en kvinde, der er gift eller registreret med en
kvinde eller har en kvindelige partner eller er enlig. Det skal
dog være muligt for sæddonor, den kvinde, der skal behand-
les, og kvindens partner at aftale, at det i stedet er kvindens
partner, der skal være medmor til barnet.

3.2.3.1. Medmoderskab ved kunstig befrugtning

Det foreslås, at børnelovens § 27 om faderskab til børn, der
er blevet til ved kunstig befrugtning, udvides til også at om-
fatte medmoderskab. Dette medfører, at medmoderskab kan
etableres, når det er godtgjort, at moren er blevet kunstigt
befrugtet af en sundhedsperson eller under en sundhedsper-
sons ansvar, og at morens ægtefælle, registrerede partner el-
ler partner anses som barnets medmor, hvis hun har givet
samtykke til behandlingen, og barnet må antages at være
blevet til ved denne. Hun skal endvidere skriftligt have givet
samtykke til behandlingen og erklæret, at hun skal være bar-
nets medmor.

Bestemmelsens anvendelsesområde vil fortsat være afgræn-
set til tilfælde, hvor behandlingen er foregået i overensstem-
melse med reglerne i lov om kunstig befrugtning. Bestem-
melsen omfatter således ikke situationer, hvor et par bestå-
ende af to kvinder aftaler med en mand, at han skal have
samleje med den ene kvinde alene med henblik på at gøre
hende gravid, hvorefter den anden kvinde skal være medmor
til barnet. Bestemmelsen omfatter heller ikke situationer,
hvor et par bestående af to kvinder aftaler med en mand, at
han skal donerer sin sæd, som de selv - uden deltagelse af en
sundhedsperson - anvender til insemination af den ene kvin-
de alene med henblik på at gøre hende gravid, hvorefter den
anden kvinde skal være medmor til barnet. Formålet med
denne afgrænsning af bestemmelsens anvendelsesområde er
at sikre, at parterne på forhånd vejledes om og kender deres
retsstilling og kan indrette sig i tillid hertil.

Når betingelserne i den foreslåede § 27 er opfyldt, kan mo-
rens kvindelige ægtefælle, registrerede partner eller kvinde-
lige partner blive registreret som medmor til barnet, eller
hun kan anerkende medmoderskabet til barnet. Hun kan
endvidere dømmes som medmor til barnet. Reglerne herom
gennemgås i det følgende.

Registrering eller anerkendelse af medmoderskab vil træde i
stedet for stedbarnsadoption efter adoptionslovens § 8 a, jf.
punkt 3.3.

Herudover foreslås det i § 27 a, stk. 1, at i tilfælde, hvor en
kvinde, der er gift med en kvinde, eller har en registreret
partner eller en kvindelig parter, behandles med kunstig be-
frugtning med sæd fra en kendt sæddonor, vil manden anses

som barnets retlige far, jf. punkt 3.2.3.6. Forud for donatio-
nen afgiver donor skriftligt samtykke til, at kvinden modta-
ger behandlingen, og erklærer samtidig, at han skal være
barnets far. Manden skal dog ifølge den foreslåede § 27 a,
stk. 2, ikke anses som far til barnet, hvis han sammen med
moren og hendes partner, skriftligt erklærer, at ægtefællen
eller partneren til den kvinde, der skal behandles, skal være
barnets medmor.

Det bemærkes i den forbindelse, at Ministeriet for Sundhed
og Forebyggelse vil overveje, om en sæddonor, som efter
aftale donerer sæd, der er bestemt til en navngiven kvinde,
fortsat bør være undergivet de samme krav til udvælgelse og
testning, som gælder for øvrige sæddonorer (andre end part-
ner), eller om reglerne om udvælgelse og testning i forbin-
delse med partnerdonation (donation af kønsceller mellem
en mand og en kvinde, som erklærer at stå i et intimt fysisk
forhold til hinanden) i stedet bør finde anvendelse – evt. i re-
videret form.

3.2.3.1.1. Registrering af medmoderskab

Det foreslås, at børnelovens regler om faderskab generelt
ændres således, at de også finder anvendelse på medmoder-
skab. Når et barn er blevet til ved kunstig befrugtning, skal
morens kvindelige ægtefælle, registrerede partner eller part-
ner have mulighed for at blive registreret som medmor til
barnet i forbindelse med barnets fødsel.

Det foreslås, at der i børneloven indsættes bestemmelser, der
giver den kvinde, der efter de foreslåede bestemmelser i
§§ 27 og 27 a, stk. 2, anses som medmor til et barn, mulig-
hed for at få sit medmoderskab registreret på tilsvarende
måde som registrering af faderskab i forbindelse med regi-
streringen af barnets fødsel efter børnelovens §§ 1-3. Be-
stemmelserne om registrering af medmoderskab foreslås
indsat i et nyt kapitel i børneloven (kapitel 1 a, §§ 3 a-3 c).
Hvis moren og medmoren er gift med hinanden sker regi-
streringen på grundlag af ægteskabet eller det registrerede
partnerskab (§ 3 a), og hvis moren er ugift, sker registrerin-
gen på grundlag af en omsorgs- og ansvarserklæring (§ 3 b).
I begge situationer skal parterne fremlægge dokumentation
for, at betingelserne i de foreslåede §§ 27 eller 27 a er op-
fyldt.

Registrering af faderskab foretages i dag af personregister-
føreren, men det foreslås, at registrering af medmoderskab
foretages af statsforvaltningen. Dette skyldes, at registrering
af medmoderskab forudsætter en vis sagsbehandling, som
statsforvaltningen har de bedste forudsætninger for at hånd-
tere. Registrering af medmoderskab forudsætter således, at
det dokumenteres, at moren er blevet kunstigt befrugtet af
en sundhedsperson eller under en sundhedspersons ansvar,
at barnet må antages at være blevet til ved denne behand-
ling, og at medmoren skriftligt har givet samtykke til den
kunstige befrugtning og erklæret, at hun skal være barnets
medmor.
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3.2.3.1.2. Statsforvaltningens behandling af sager om med-
moderskab

Det foreslås, at reglerne i børnelovens kapitel 2 om statsfor-
valtningens behandling af sager om faderskab ligeledes skal
finde anvendelse på sager om medmoderskab til et barn, der
er blevet til ved kunstig befrugtning efter de foreslåede be-
stemmelser i § 27 og § 27 a, stk. 2.

Dette indebærer navnlig, at en medmor skal kunne anerken-
de medmoderskabet til barnet, hvis medmoderskabet ikke er
blevet registreret, jf. børnelovens § 14, stk. 1, hvis anvendel-
sesområde således foreslås udvidet.

Endvidere skal en kvinde, hvis medmoderskab er registreret
eller anerkendt, kunne rejse sag om medmoderskab efter § 5
inden seks måneder efter barnets fødsel. Ligeledes skal en
kvinde, der har givet samtykke til, at moren behandles med
kunstig befrugtning og erklæret at ville være barnets med-
mor, kunne rejse sag om medmoderskabet, jf. den foreslåede
bestemmelse i § 6 a.

Samtidig foreslås morens oplysningspligt i § 8 udvidet til
også at omfatte oplysning om, hvorvidt hun er blevet be-
handlet med kunstig befrugtning, hvis barnet antages at væ-
re blevet til ved denne behandling, jf. de foreslåede ændrin-
ger af § 27 og de nye foreslåede §§ 27 a og 27 b, jf. forsla-
gets § 1, nr. 32. De gældende begrænsninger i oplysnings-
pligten udvides til også at omfatte medmoderskab, der er re-
gistreret eller anerkendt.

Bestemmelserne om genoptagelse af faderskab i kapitel 4
(§§ 21-26) foreslås ligeledes udvidet således, at de tillige
finder anvendelse på medmoderskab.

3.2.3.1.3. Domstolenes behandling af sager om medmoder-
skab

Bestemmelserne i børnelovens kapitel 3 (§§ 15- 20) om
domstolenes behandling af sager om faderskab vil efter for-
slaget tillige finde anvendelse på sager om medmoderskab.

Det foreslås i den forbindelse, at der i børnelovens § 20 om
dom til faderskab indsættes en bestemmelse, hvorefter en
kvinde kan dømmes som medmor, hvis hun har givet sam-
tykke til, at moren er blevet behandlet med kunstig befrugt-
ning som nævnt i de foreslåede nye bestemmelser §§ 27 og
27 a, jf. forslagets § 1, nr. 32, og barnet må antages at være
blevet til ved denne behandling. Dette indebærer, at en kvin-
de, der har givet samtykke til, at hendes partner er blevet
kunstigt befrugtet, og at hun skal være barnets medmor, kan
dømmes som medmor til barnet, hvis hun efter fødslen ikke
vil anerkende medmoderskabet.

Om ændringerne af reglerne om domstolenes behandling af
faderskabssager i retsplejelovens kapitel 42 a henvises til
punkt 3.7.3.

3.2.3.1.4. Fælles forældremyndighed

Når medmoderskabet er fastslået får moren og medmoren
automatisk fælles forældremyndighed over barnet, hvis de er
gift med hinanden eller har indgået registreret partnerskab.

Hvis moren og medmoren ikke er gift med hinanden, får de
fælles forældremyndighed ved afgivelse af en omsorgs- og
ansvarserklæring, jf. den foreslåede nye bestemmelse i
§ 3 b.

Om forældremyndighed henvises til punkt 3.4.

3.2.3.2. Faderskab når barnet er blevet til ved kunstig be-
frugtning

3.2.3.2.1. Faderskab når barnet er blevet til ved kunstig be-
frugtning, og moren er gift med en mand eller har en mand-
lig partner

Som nævnt i punkt 3.2.1.3 finder børnelovens almindelige
regler om registrering og anerkendelse af faderskab tilsva-
rende anvendelse, når barnet er blevet til ved kunstig be-
frugtning, herunder at en ægtemand eller mandlig partner,
der har givet sit samtykke til kvindens behandling med kun-
stig befrugtning, vil kunne dømmes som far til barnet.

De foreslåede bestemmelser om medmoderskab til børn, der
er blevet til ved kunstig befrugtning, ændrer ikke ved dette.
Det foreslås dog, at nogle af de foreslåede bestemmelser om
medmoderskab ved kunstig befrugtning også skal finde an-
vendelse på faderskab ved kunstig befrugtning. Det drejer
sig navnlig om adgangen til at rejse sag om faderskab, jf.
den foreslåede bestemmelse i § 6 a, jf. forslagets § 1, nr. 12,
og moderens oplysningspligt i § 8, jf. forsalgets § 1, nr. 18,
der begge er beskrevet i punkt 3.2.3.3. Det drejer sig endvi-
dere om § 20 om dom til faderskab, jf. forslagets § 1, nr. 25,
der er beskrevet i punkt 3.2.3.4.

3.2.3.2.2. Faderskab når barnet er blevet til ved kunstig be-
frugtning, og moren er gift eller registreret med en kvinde
eller har en kvindelig partner

Som nævnt oven for skal lovforslaget også tage højde for si-
tuationer, hvor en kvinde, hendes ægtefælle, registrerede
partner, eller partner af samme køn og en mand (en kendt
sæddonor) bliver enige om, at kvinden (moren) skal kunstigt
befrugtes med mandens sæd, og at han – sammen med mo-
ren – skal være barnets retlige forældre. Dette forslag vil in-
debære, at det ikke vil være medmorens, men derimod den
kendte sæddonors retsstilling i forhold til faderskab, foræl-
dremyndighed, ret til barsel m.v., der er i fokus.

På den baggrund foreslås det i § 27 a, at når en kvinde, der
er gift med en kvinde, eller har en registreret partner eller en
kvindelig partner, er blevet kunstigt befrugtet af en sund-
hedsperson eller under en sundhedspersons ansvar med en
bestemt mands sæd, anses manden som barnets far, hvis bar-
net må antages at være blevet til ved den kunstige befrugt-
ning, og manden skriftligt har erklæret, at han skal være bar-
nets far. Endvidere skal ægtefællen, den registrerede partner
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eller partneren til den kvinde, der skal føde barnet, have gi-
vet samtykke til behandlingen.

Det foreslås endvidere, at de tre parter skal kunne erklære, at
ægtefællen, den registrerede partner eller partneren til den
kvinde, der skal føde barnet, skal anses som barnets med-
mor. Dette medmoderskab skal etableres efter de foreslåede
nye regler om medmoderskab i den foreslåede § 27 a, stk. 2,
jf. punkt 3.2.3.1.

Det foreslås, at mandens faderskab i disse situationer skal
kunne registreres af statsforvaltningen i forbindelse med
barnets fødsel (den foreslåede § 1 a) på samme måde som
registrering af medmoderskab, jf. punkt 3.2.3.1.1.

Endvidere foreslås det, at reglerne i børnelovens kapitel 2-4
om statsforvaltningens og domstolenes behandling af fader-
skabssager ligesom ved sager om medmoderskab skal finde
anvendelse på disse faderskabssager, jf. punkt 3.2.3.1.2. og
3.2.3.1.3.

Endelig foreslås det, at moren og faren automatisk får fælles
forældremyndighed over barnet ved registreringen af fader-
skabet, når moren er gift med en kvinde eller har en registre-
ret partner, jf. den foreslåede nye bestemmelse i forældrean-
svarslovens § 7, stk. 1, nr. 1, der er beskrevet i punkt 3.4.3.
Hvis moren er ugift, kan hun og faren få fælles forældre-
myndighed ved afgivelse af en omsorgs- og ansvarserklæ-
ring efter den gældende bestemmelse i § 2, jf. punkt 3.4.1.

Det vurderes relevant at foretage konsekvensrettelser af be-
stemmelserne om information og samtykke ved kunstig be-
frugtning i kapitel 6 i lov om kunstig befrugtning, i relation
til samtykke til kunstig befrugtning og til erklæring om fa-
derskab eller medmoderskab efter de her foreslåede bestem-
melser i dette lovforslag. Disse ændringsforslag vil blive
fremsat sammen med andre ændringer i lov om kunstig be-
frugtning i efteråret 2013. Der er i nærværende lovforslag
taget højde for dette, da det foreslås, at dette forslag skal
træde i kraft den 1. december 2013.

3.2.3.3. Ægteskab og registreret partnerskab

Efter § 53 b, stk. 1, i retsvirkningsloven finder bestemmelser
i dansk lovgivning, der indeholder særlige regler om den ene
part i et ægteskab bestemt ved dennes køn, ikke anvendelse
på ægteskab mellem to personer af samme køn. Denne be-
stemmelse omfatter navnlig reglerne om faderskab i børne-
loven, der kun giver et ægteskab mellem to personer af for-
skelligt køn retsvirkninger i forhold til faderskab. Der henvi-
ses særligt til pater est-reglen i børnelovens § 1, jf. punkt
3.2.1.2.1.

Med de foreslåede nye regler om medmoderskab tillægges
ægteskab – og registreret partnerskab – mellem to personer
af samme køn retsvirkninger i forhold til medmoderskab.
Som følge heraf omfatter ægteskab i børneloven både ægte-
skab mellem to personer af samme køn og ægteskab eller
mellem to personer af forskelligt køn, medmindre en be-

stemmelse indeholder særlige regler om den ene ægtefælle
bestemt ved dennes køn.

3.3. Adoptionsloven

3.3.1. Gældende ret

Ifølge adoptionslovens § 8 a, kan der ske adoption af en re-
gistreret partners barn fra fødslen. Retten gælder for en
adoptant, der har indgået registreret partnerskab med moren
til et barn, der er blevet til ved kunstig befrugtning, hvis par-
ret boede sammen på tidspunktet for behandlingen med kun-
stig befrugtning.

I disse tilfælde etableres ved adoption et retligt medmoder-
skab med retsvirkning fra barnets fødsel, hvor de retlige for-
pligtelser og rettigheder er de samme for medmoren som i
tilfælde af et fastslået faderskab for en mand. Adoption kan
bevilliges til den, der er fyldt 18 år.

3.3.2. Social- og Integrationsministeriets overvejelser

Social- og Integrationsministeriet er af den opfattelse, at
reglerne i adoptionslovens § 8 a om stedbarnsadoption af re-
gistreret partners barn fra fødslen vil være overflødige med
de foreslåede ændringer i børneloven om muligheden for at
registre et medmoderskab.

3.3.3. Den foreslåede ordning

Adoptionslovens § 8 a foreslås på den baggrund ophævet.
Bestemmelsen giver en registreret partner eller ægtefælle af
samme køn mulighed for at stedbarnsadoptere partnerens
barn fra fødslen, når det antages, at barnet er blevet til ved
kunstig befrugtning. Herudover foreslås enkelte konse-
kvensændringer.

Baggrunden herfor er, at den kvinde, der efter gældende ret
stedbarnsadoptere sin partners barn i medfør af adoptionslo-
vens § 8 a vil kunne registreres som medmor til barnet efter
de foreslåede nye bestemmelser i børneloven.

3.4. Forældreansvarsloven

3.4.1. Gældende ret

Forældreansvarsloven (lovbekendtgørelse nr. 1073 af 20.
november 2012) indeholder regler om forældremyndighed
og samvær. Et grundlæggende princip i loven er, at alle af-
gørelser skal træffes efter, hvad der er bedst for barnet. Lo-
ven bygger på, at et barn har ret til to forældre. Udgangs-
punktet er, at forældrene har fælles forældremyndighed - og-
så efter en samlivsophævelse.

I lovens kapitel 2 reguleres det, hvem der er indehaver af
forældremyndigheden ved barnets fødsel, og hvordan place-
ringen af forældremyndigheden efterfølgende kan ændres.

Efter forældreansvarslovens § 6 har forældre, der er gift med
hinanden ved barnets fødsel, herunder har indgået registreret
partnerskab, eller som senere indgår ægteskab med hinanden
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fælles forældremyndighed. Dette gælder dog ikke, hvis æg-
tefællerne ved barnets fødsel er separerede. I så fald har mo-
ren forældremyndigheden alene, medmindre den separerede
mand anses som far til barnet, enten ifølge anerkendelse el-
ler dom, eller hvis forældrene har afgivet en erklæring om,
at de sammen vil varetage omsorgen og ansvaret for barnet.
Herudover har forældrene fælles forældremyndighed, hvis
de har været gift med hinanden inden for de sidste 10 måne-
der før barnets fødsel.

Efter forældreansvarslovens § 7, har forældre, der ikke er
gift med hinanden, fælles forældremyndighed, hvis de efter
børneloven har afgivet erklæring om, at de sammen vil vare-
tage omsorgen og ansvaret for barnet, eller de efter § 9 i for-
ældreansvarsloven har indgået aftale om fælles forældre-
myndighed. Derudover har forældrene fælles forældremyn-
dighed, hvis faderskabet fastsættes ved anerkendelse eller
dom, og forældrene har haft fælles folkeregisteradresse in-
den for de sidste 10 måneder før barnets fødsel. I øvrige til-
fælde har moren forældremyndigheden alene.

Forældre, der ikke har fælles forældremyndighed, kan aftale,
at de skal have fælles forældremyndighed. Aftalen skal an-
meldes til statsforvaltningen, jf. lovens § 9. Derudover kan
forældre, der ikke lever sammen, og som har fælles foræl-
dremyndighed, aftale, at en af dem skal have forældremyn-
digheden alene. Aftalen skal anmeldes til statsforvaltningen.
Desuden kan forældre aftale, at forældremyndigheden over-
føres fra den ene forælder til den anden. Aftalen skal anmel-
des til statsforvaltningen, jf. § 13, stk. 1. Endelig kan foræl-
dremyndigheden ved aftale godkendt af statsforvaltningen
overføres til andre end forældrene, f.eks. til et ægtepar i for-
ening, herunder den ene forælder og dennes ægtefælle, jf.
§ 13, stk. 2.

3.4.2. Social- og Integrationsministeriets overvejelser

Efter Social- og Integrationsministeriets opfattelse er det af-
gørende, at de foreslåede muligheder for etablering af med-
moderskab m.v. i børneloven følges op med en udvidelse af
forældreansvarslovens anvendelsesområde. Det er således
ministeriets opfattelse, at fastslåelse af medmoderskab skal
have samme retsvirkninger i forhold til etableringen af fæl-
les forældremyndighed som fastslåelse af faderskab. Det
samme skal gælde i forhold til det faderskab, der etableres
mellem en mor og en kendt donor efter dette forslag.

3.4.3. Den foreslåede ordning

Forældreansvarsloven foreslås ændret således, at bestem-
melserne om fælles forældremyndighed udvides. Det fore-
slås, at en medmor ligestilles med en far i forhold til etable-
ring af fælles forældremyndighed.

Herudover foreslås forældreansvarslovens § 7 ændret såle-
des, at en mor, der er gift med en kvinde, og den sæddonor,
der registreres som far til barnet efter den foreslåede be-
stemmelse i børnelovens § 1 a, automatisk får fælles foræl-
dremyndighed over barnet ved registreringen af faderskabet.

I de tilfælde, hvor sæddonor anses som far til et barn, der er
født af en ugift kvinde, foreslås ingen ændringer. Fælles for-
ældremyndighed vil i disse situationer kunne etableres efter
de gældende regler i forældreansvarsloven, herunder hvis fa-
derskabet registreres ved en omsorgs- og ansvarserklæring
efter børnelovens § 2, jf. forældreansvarslovens § 7, stk. 1,
nr. 2.

3.5. Lov om børns forsørgelse

3.5.1. Gældende ret

Lov om børns forsørgelse indeholder i § 19 bestemmelser
om, at statsforvaltningen kan pålægge faren at betale bidrag
til moren til udgifter ved fødslen og til morens underhold 2
måneder før og 1 måned efter fødslen. Under særlige om-
stændigheder kan bidrag pålægges for indtil 4 måneder før
og 9 måneder efter fødslen. Bidraget kan pålægges, uanset
at barnet er dødfødt. Endvidere kan den, der har eller kan
have besvangret en kvinde, pålægges at betale bidrag til de
ved en abort forvoldte særlige udgifter.

3.5.2. Social- og Integrationsministeriets overvejelser

Efter Social- og Integrationsministeriets opfattelse skal de
foreslåede muligheder for etablering af medmoderskab i
børneloven følges op med en udvidelse af muligheden i lov
om børns forsørgelse for at pålægge en medmor bidrag på
samme måde, som en far kan pålægges bidrag.

3.5.3. Den foreslåede ordning

Lov om børns forsørgelse foreslås udvidet således, at også
medmoren kan pålægges at betale bidrag på samme måde,
som en far kan sættes i bidrag.

Herudover foreslås det, at der skabes hjemmel i lov om
børns forsørgelse til, at den mand eller kvinde, der har givet
samtykke til, at en kvinde er blevet kunstigt befrugtet i over-
ensstemmelse med betingelserne i børnelovens §§ 27, 27 a
eller 27 b, kan pålægges at betale bidrag til de ved en abort
forvoldte særlige udgifter på samme måde som den mand,
der har eller kan have besvangret en kvinde.

3.6. Barselloven

3.6.1. Gældende ret

Barselloven giver en far og mor ret til fravær i forbindelse
med graviditet og fødsel og adoptanter ret til fravær i forbin-
delse med adoption. Herudover gives en mor og en far med
tilknytning til arbejdsmarkedet ret til barseldagpenge under
fravær i forbindelse med graviditet og fødsel samt adoptan-
ter med tilknytning til arbejdsmarkedet ret til barseldagpen-
ge under fravær i forbindelse med adoption. Endvidere giver
loven de nævnte forældre ret til fravær og barseldagpenge i
forbindelse med forældreorlov.

3.6.2. Social- og Integrationsministeriets overvejelser
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Efter Social- og Integrationsministeriets overvejelser bør
barselloven ændres således, at medmødre ikke længere be-
handles efter adoptionsreglerne sådan, at medmødres ret til
fravær og barseldagpenge sidestilles med fædres rettigheder.

I de tilfælde, hvor sæddonor registreres som far til et barn,
der er født af en gift kvinde efter de foreslåede bestemmel-
ser i børnelovens § 1 a, jf. forslagets § 1, nr. 4, foreslås det,
at den gældende retstilstand opretholdes, således at retten til
fravær og barseldagpenge skal tilkomme faren. Da morens
kvindelige ægtefælle i disse tilfælde ikke bliver retlig foræl-
der til barnet, er det Social- og Integrationsministeriets op-
fattelse, at hun ikke skal opnå ret til fravær og barseldagpen-
ge, uanset om hun fungerer som barnets sociale forælder,
idet barnet allerede har to retlige forældre.

3.6.3. Den foreslåede ordning

Som konsekvens af forslaget om, at medmødre kan registre-
res som forældre efter børnelovens regler uden at gennemfø-
re en stedbarnsadoption, foreslås det at ophæve § 8, stk. 8 i
lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel (barselloven),
der giver den adoptant, der har stedbarnsadopteret sin regi-
strerede partners barn fra fødslen, ret til orlov i forbindelse
med barnets fødsel og ret til forældreorlov. Samtidig fore-
slås, at barsellovens regler om farens ret til orlov i forbindel-
se med barnets fødsel og farens ret til at opnå ret til foræl-
dreorlov udvides således, at reglerne også omfatter kvinder,
der registreres som medmødre til børn efter børnelovens
regler. Dette medfører tillige, at medmoren på samme måde
som fædre over for arbejdsgiveren skal iagttage varslings-
reglerne i barsellovens § 15, stk. 3 og 4.

3.7. Retsplejeloven

3.7.1. Gældende ret

Reglerne om behandlingen af faderskabssager ved domsto-
lene fremgår af retsplejelovens kapitel 42 a (§§ 456 a-456
o). Reglerne skal ses i sammenhæng med børnelovens regler
om, hvilken mand som kan registreres eller dømmes som far
til et barn.

Kapitel 42 a i retsplejeloven fik sin nuværende affattelse ved
lov nr. 461 af 7. juni 2001 om ændring af retsplejeloven og
forskellige andre love (Ændringer som følge af børneloven
m.v.), der blev vedtaget samtidig med børneloven, jf. punkt
3.2. Reglerne i det nye kapitel 42 a i retsplejeloven trådte i
kraft den 1. juli 2002 samtidig med den nye børnelov og har
virkning for sager om faderskab til børn, der fødes den 1. ju-
li 2002 eller senere, samt for sager, der den 1. juli 2002 eller
senere genoptages efter børnelovens § 22.

Bestemmelsen i børnelovens § 22 angår genoptagelse af fa-
derskabssager, når moren eller hendes dødsbo, barnet, dets
værge eller dødsbo og faren eller hans dødsbo i enighed an-
moder om det. Sådanne sager skal behandles efter reglerne i
det nye kapitel 42 a, uanset, hvornår barnet er født.

Med undtagelse af sager omfattet af børnelovens § 22 skal
sager om faderskab til børn, der er født før den 1. juli 2002,
behandles efter de hidtil gældende regler i retsplejelovens
kapitel 42 a, således som bestemmelserne så ud forud for
nyaffattelsen af kapitlet.

Efter den nuværende affattelse af retsplejelovens § 456 a
finder reglerne i kapitel 42 a anvendelse på sager om fader-
skab til børn, herunder spørgsmål om genoptagelse af sådan-
ne sager.

Efter retsplejelovens § 456 b, stk. 1, nr. 2 og 3, kan sag om
faderskab indbringes for retten her i landet, hvis en mand,
der er part i sagen, har bopæl eller ophold her, eller hans
dødsbo behandles eller har været behandlet her, eller fader-
skabet her i landet er registreret efter børnelovens §§ 1-3,
anerkendt efter børnelovens §§ 14 eller 19 eller fastslået ved
dom. Rejses sagen efter anmodning fra en mand, som efter
børnelovens § 6 har ret til at få prøvet, om han er barnets
far, kan sagen dog kun indbringes for retten her i landet, så-
fremt moren og barnet har bopæl her, jf. retsplejelovens
§ 456 b, stk. 2.

Sag om faderskab indbringes efter retsplejelovens § 456 c,
stk. 1, som udgangspunkt for den byret, hvor moren har
hjemting. Af bestemmelsens stk. 2 fremgår det, at har moren
ikke hjemting her i landet, indbringes sagen for byretten,
hvor den mand, der er part i sagen, har hjemting. Hvis flere
mænd ved sagens indbringelse for retten er parter i sagen,
bestemmer justitsministeren, hvilken af de kompetente by-
retter sagen skal indbringes for. Sagens parter er ifølge rets-
plejelovens § 456 e, stk. 1, barnet eller dets dødsbo, moren
eller hendes dødsbo samt den eller de mænd, som retten ef-
ter børnelovens § 17 skal inddrage.

Efter retsplejelovens § 456 f, stk. 1, giver retten meddelelse
om sagens indbringelse for retten til parterne, herunder til en
mand, som under sagen inddrages som part.

Hvis en part har behov for advokatbistand, kan retten efter
retsplejelovens § 456 g beskikke en advokat for vedkom-
mende. Beskikkelse for en inddraget mand er obligatorisk,
når der efter indkaldelse ved bekendtgørelse i Statstidende
eller i tilfælde, hvor den opgivne far er død, ikke gives møde
af manden eller dødsboet.

Det følger endvidere af retsplejelovens § 456 h, stk. 1, at ret-
ten drager omsorg for sagens oplysning. Retten træffer i den
forbindelse selv bestemmelse om afhøring af parter og vid-
ner og om tilvejebringelse af udtalelser fra sagkyndige og
andre bevismidler, jf. § 456 h, stk. 2. Politiet yder i medfør
af bestemmelsens stk. 3 retten bistand til sagens oplysning,
herunder ved eftersøgning af opgivne fadermuligheder.

Parternes pligt til at medvirke til sagens oplysning følger af
retsplejelovens § 456 i, stk. 1, hvoraf det fremgår, at moren
har pligt til at møde i retten og afgive forklaring om, hvem
der er eller kan være barnets far. Den eller de mænd, der er
parter i sagen, har efter bestemmelsens stk. 2 pligt til at mø-
de i retten og dér afgive forklaring om, hvorvidt de har haft
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seksuelt forhold til moren i den periode, hvor hun blev gra-
vid.

Efter retsplejelovens § 456 k, stk. 2, kan kun retten træffe
bestemmelse om, at en mand ikke længere skal være inddra-
get som part i sagen.

Endvidere hæves sagen efter retsplejelovens § 456 k, stk. 3,
når faderskabet er anerkendt, ingen af de mænd, der er par-
ter i sagen, bliver dømt som far, barnet er afgået ved døden,
eller ingen fadermuligheder er oplyst eller kan identificeres
eller findes.

Når faderskabet er fastslået, eller sagen er hævet, påhviler
det efter retsplejelovens § 456 n, stk. 1, 1. pkt., retten snarest
muligt at give statsforvaltningen meddelelse herom.

3.7.2. Social- og Integrationsministeriets overvejelser

Som nævnt oven for under punkt 2 har dette lovforslag til
formål at sikre en højere grad af ligebehandling af par af
samme køn og par af forskelligt køn i relation til reglerne
om forældreskab (faderskab og medmoderskab). Lovforsla-
get skal samtidig sikre hensynet til barnets bedste.

Børnelovens regler om forældreskab foreslås på den bag-
grund ændret således, at det fremover vil være muligt for en
kvinde, som har samtykket til kunstig befrugtning af sin æg-
tefælle, registrerede partner eller partner og har erklæret at
ville været barnets medmor, at blive registreret som barnets
medmor, ligesom en mand i et sådant tilfælde i dag kan bli-
ve registreret som barnets far.

Som en konsekvens heraf bør reglerne i retsplejeloven om
domstolenes behandling af sager om faderskab og en række
andre love ændres, så de også omfatter sager om medmoder-
skab.

3.7.3. Den foreslåede ordning

Det foreslås, at en række af reglerne i retsplejelovens kapitel
42 a om behandlingen af faderskabssager ved domstolene
ændres således, at reglerne fremover kommer til at gælde ik-
ke kun for sager om faderskab, men også for sager om med-
moderskab. En mulig medmor bør således så vidt muligt li-
gestilles med en mulig far til et barn for så vidt angår pligter
og rettigheder under en sådan sag.

Det foreslås endvidere, at retsplejelovens § 456 i, stk. 2, æn-
dres således, at det præciseres, at vidnepligten for andre end
moren i sager om faderskab og medmoderskab angår for-
hold, som kan have betydning for, om den pågældende kan
dømmes som far eller medmor til barnet. En mand eller en
kvinde, som er part i sagen på baggrund af et samtykke eller
en erklæring afgivet i medfør af de foreslåede §§ 27, 27 eller
27 b i børneloven, vil således være forpligtet til at møde i
retten og afgive forklaring om samtykket eller erklæringen.
På denne måde sikres det, at bestemmelsen i højere grad af-
spejler, at et faderskab fastslås både på baggrund af såvel et
genetisk faderskab som et samtykke til kunstig befrugtning.

3.8. Arveloven

3.8.1. Gældende ret

Arvelovens kapitel 1 regulerer slægtninges arveret efter lo-
ven. Det følger af lovens § 1, at en arveladers nærmeste
slægtsarvinger er dennes børn. Børnene arver lige. Er et
barn død, træder dets børn i dets sted og arver indbyrdes li-
ge. På tilsvarende måder arver fjernere livsarvinger.

Har arveladeren ikke efterladt sig børn eller andre livsarvin-
ger, arver arveladerens forældre, jf. § 2. Forældrene arver
hver en halvdel. Er en af forældrene død, træder dennes børn
i den pågældendes sted og arver indbyrdes lige. På tilsvaren-
de måder arver fjernere livsarvinger. Er der ingen livsarvin-
ger efter den ene af forældrene, arver den anden af forældre-
ne eller dennes livsarvinger alene.

Er der ingen arvinger efter § 1 eller § 2, arver arveladerens
bedsteforældre, jf. § 3. Halvdelen af arven tilfalder bedste-
forældrene på fædrene side og halvdelen bedsteforældrene
på mødrene side. Er en af bedsteforældrene død, træder den-
nes børn, men ikke fjernere livsarvinger, i den pågældendes
sted. Mellem fædrene og mødrene arvinger indbyrdes deles
arven som fastsat i § 2. Er der kun arvinger på fædrene eller
mødrene side, arver disse alene.

Bestemmelsen angiver, hvordan arven kvantitativt skal for-
deles mellem bedsteforældrene, og anvender i den forbindel-
se de kønsspecifikke betegnelser ”fædrene” og ”mødrene”.

Det følger således af § 3, at halvdelen af arven tilfalder bed-
steforældrene på fædrene side, halvdelen bedsteforældrene
på mødrene side. Mellem fædrene og mødrene arvinger ind-
byrdes deles arven som fastsat i arvelovens § 2 (stirpal-
grundsætningen). Er der kun arvinger på fædrene eller mød-
rene side, arver disse alene.

Efterlader arveladeren en ægtefælle, arver denne imidlertid
alene, jf. arvelovens § 9, stk. 2.

3.8.2. Social- og Integrationsministeriets overvejelser

Som nævnt oven for under punkt 2 har dette lovforslag til
formål at sikre en højere grad af ligebehandling af par af
samme køn og par af forskelligt køn i relation til reglerne
om forældreskab (faderskab og medmoderskab). Lovforsla-
get skal samtidig sikre hensynet til barnets bedste.

I den forbindelse bør arvelovens § 3, der har nær sammen-
hæng med de foreslåede regler i børneloven om faderskab,
medmoderskab og moderskab, ændres således, at bestem-
melsen i højere grad afspejler en ligestilling af par af samme
køn og par af forskelligt køn i relation til reglerne om arv.

3.8.3. Den foreslåede ordning

Det foreslås, at arvelovens § 3 gøres kønsneutral således, at
bestemmelsen i højere grad afspejler en ligestilling af par af
samme køn og par af forskelligt køn. Ændringen vil samti-
dig præcisere, at arv efter en arvelader, som har haft foræl-
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dre af samme køn, fordeles på samme måde som arv efter en
arvelader, som har haft forældre af forskelligt køn.

4. Forholdet til Danmarks internationale forpligtelser

Ved forslaget opretholdes de gældende regler om sæddona-
tion, således at sæddonor ikke anses som far til barnet, når
donationen er foretaget i overensstemmelse med reglerne i
lov om kunstig befrugtning, medmindre sæddonor har er-
klæret, at han skal være barnets far. Det gælder, uanset om
sæden er anvendt til kunstig befrugtning af en kvinde, der
har en mandlig eller en kvindelig partner. Ved forslaget præ-
ciseres dog retsstillingen for en sæddonor, der har doneret
sæd til behandlingen af en bestemt kvinde og samtidig er-
klæret, at han skal være barnets far, idet der indføres regler
om prøvelse af faderskabet.

Det vurderes, at lovforslaget er i overensstemmelse med
Danmarks internationale forpligtelser, herunder navnlig Den
Europæiske Menneskerettighedskonvention og FN’s Kon-
vention om Barnets Rettigheder. Disse konventioner er såle-
des generelt ikke til hinder for at afskære en sæddonor fra at
få prøvet, om han genetisk er far til et barn. Konventionerne
er ligeledes generelt ikke til hinder for at afskære et barn,
der er blevet til ved kunstig befrugtning, fra at få prøvet,
hvem der er dets genetiske far.

5. Ligestillingsmæssige konsekvenser

Formålet med lovforslaget er at opnå en tidssvarende og hel-
hedsorienteret lovgivning, der sikrer en højere grad af lige-
behandling af par af samme køn og par af forskelligt køn, og
som samtidig sikrer hensynet til barnets bedste. Med lovfor-
slaget fastslås, at par af samme køn ligesom par af forskel-
ligt køn kan registreres som forældre til det barn, der er ble-
vet til ved kunstig befrugtning, og hvor partneren har sam-
tykket til behandlingen. Der tages således et yderligere
skridt i retningen af, at skabe ligestilling i den familieretlige
lovgivning og samtidig sikre et barn to forældre – uanset
køn – i de tilfælde, hvor forældrene sammen har planlagt at
få barnet.

Da lovforslaget i sagens natur kun retter sig mod kvindelige
par, vil mandlige par ikke være omfattet. Lovforslaget vur-
deres at have positive konsekvenser for ligestilling af kvin-
delige par med par af forskelligt køn.

6. Økonomiske og administrative konsekvenser for det of-
fentlige

Lovforslaget medfører samlet set ingen økonomiske eller
administrative konsekvenser for kommuner og regioner.
Lovforslaget skønnes ikke at have økonomiske og admini-
strative konsekvenser for staten.

7. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervs-
livet m.v.

Lovforslaget har ikke økonomiske eller administrative kon-
sekvenser for erhvervslivet.

8. Administrative konsekvenser for borgerne

Efter lovforslaget vil det fremover være muligt at få regi-
streret et medmoderskab ved statsforvaltningen. Det vil væ-
re en administrativ lettelse for borgerne, idet der ikke som
efter de gældende regler først skal behandles en faderskabs-
sag og derefter ansøges om stedbarnsadoption.

9. Miljømæssige konsekvenser

Lovforslaget har ikke miljømæssige konsekvenser.

10. Forholdet til EU-retten

Forslaget indeholder ingen EU-retlige aspekter.

11. Hørte myndigheder, organisationer m.v.

Et udkast til lovforslaget har været sendt i høring hos føl-
gende myndigheder og organisationer m.v.:

AC-Børnehjælp, Adoptionsnævnet, Adoption & Samfund,
Advokatrådet, Ankestyrelsen, Barnets Tarv Nu, Børne- og
Kulturchefforeningen, Børnerådet, Børnesagens Fællesråd,
Børns Vilkår, Centralorganisationernes Fællesudvalg, Civil-
styrelsen, DanAdopt, Dansk Arbejdersgiverforening, Dansk
Fertilitetsselskab, Dansk Selskab for Folkesundhed, Dansk
selskab for Patientsikkerhed, Danske Advokater, Danske
Bioanalytikere, Danske Familieadvokater, Dansk Erhverv,
Dansk Sygeplejeråd, Dansk Psykolog Forening, Dansk Sel-
skab for Obstetrik og Gynækologi, Danske Patienter, Dan-
ske Regioner, Den Centrale Videnskabsetiske Komité, Den
Danske Dommerforening, Dansk Socialrådgiverforening,
Det Etiske Råd, Dommerfuldmægtigforeningen, Domstols-
styrelsen, Et barn to forældre, Jordemoderforeningen, Fag
og Arbejde, Fagligt Fælles Forbund, Familiens Forening,
Forbundet af Pædagoger og Klubfolk, Foreningen af Advo-
kater og Advokatfuldmægtige, Foreningen af Speciallæger,
Finanssektorens Arbejdsgiverforening, Finanssektorens Ar-
bejdsgiverforening, Foreningen Far til Støtte for Børn og
Forældre, Foreningen af offentlige chefer i statsforvaltnin-
gerne, Foreningen af socialchefer i Danmark, Foreningen af
Statsforvaltningsdirektører, Foreningen af Statsforvaltnings-
jurister, Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd,
Forældre og Fødsel, Handel, Transport og Service, Handels-
og Kontorfunktionærernes Forbund, Kommunale Tjeneste-
mænd og Overenskomstansatte, Kommunernes Landsfor-
ening, Kvinderådet, Kristeligt Fagbevægelse, Institut for
Menneskerettigheder, Københavns Byret, Landsforeningen
for bøsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner, Landsfor-
eningen for Ufrivilligt Barnløse, Lægeforeningen, Lærernes
Centralorganisation, Mandecentret, Mødrehjælpen, Organi-
sationen af Lægevidenskabelige Selskaber, Patientforenin-
gen i Danmark, Patientforsikringen, Patientombuddet, Prak-
tiserende Lægers Organisation, Procesbevillingsnævnet, Red
Barnet, Retten i Esbjerg, Retten i Glostrup, Retten i Helsing-
ør, Retten i Herning, Retten i Hillerød, Retten i Hjørring,
Retten i Holbæk, Retten i Holstebro, Retten i Horsens, Ret-
ten i Kolding, Retten i Lyngby, Retten i Nykøbing Falster,
Retten i Næstved, Retten i Odense, Retten i Randers, Retten
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i Roskilde, Retten i Svendborg, Retten i Sønderborg, Retten
i Viborg, Retten i Aalborg, Retten i Århus, Retten på Born-
holm, Retten på Frederiksberg, Sammenslutningen af Land-

brugets Arbejdsgiverforening, Sundhedsstyrelsen, Sund-
hedsvæsenets Patientklagenævn, Vestre Landsret, Østre
Landsret og Yngre Læger.

12. Det sammenfattende skema

Positive konsekvenser/mindre udgifter Negative konsekvenser/merudgifter
Økonomiske konsekvenser for stat, regioner
og kommuner

Ingen Ingen

Administrative konsekvenser for det offent-
lige

Ingen Ingen

Økonomiske konsekvenser for erhvervslivet
m.v.

Ingen Ingen

Administrative konsekvenser for erhvervsli-
vet m.v.

Ingen Ingen

Administrative konsekvenser for borgerne Der skal ikke gennemføres en stedbarnsa-
doption, men medmoren kan registreres som
forælder i medfør af børnelovens regler.

Ingen

Miljømæssige konsekvenser Ingen Ingen
Forholdet til EU-retten Forslaget indeholder ingen EU-retlige aspekter

Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser

Til § 1

Børneloven

Til nr. 1, 5 og 7 (§ 1, stk. 1, § 2, stk. 1, 2. pkt., og § 3)

De gældende bestemmelser i § 1, stk. 1, § 2, stk. 1, 2. pkt.,
og § 3 regulerer, hvornår faderskab kan registreres i forbin-
delse med barnets fødsel.

Efter den gældende § 1, stk. 1, anses ægtemanden som far til
det barn, der fødes af en gift kvinde. Registreringen af fader-
skabet sker i forbindelse med registreringen af barnets fød-
sel.

Efter den gældende § 2, stk. 1, anses en mand som far til et
barn, der er født af en ugift kvinde, hvis han og moren
skriftligt erklærer, at de sammen vil varetage omsorgen og
ansvaret for barnet. Registreringen af faderskabet sker i for-
bindelse med registreringen af barnets fødsel.

Efter den gældende § 3, kan et faderskab, der før barnets
fødsel er anerkendt efter § 14, stk. 1 eller stk. 2, nr. 1, på
dette grundlag registreres i forbindelse med registrering af
barnets fødsel.

Det følger af bekendtgørelse nr. 238 af 16. marts 2001 om
registrering af faderskab i forbindelse med anmeldelse af
barnets fødsel, at registrering af faderskab efter disse be-
stemmelser foretages af personregisterføreren.

De foreslåede ændringer i § 1, stk. 1, § 2, stk. 1, 2. pkt., og
§ 3 er indsat for at præcisere, at den registrering af fader-
skab, der foretages i forbindelse med registrering af barnets
fødsel, jf. lovens kapitel 1, foretages af personregisterføre-
ren.

Herudover foreslås det i § 1, stk. 1, jf. forslagets § 1, nr. 1,
præciseret, at bestemmelsen alene omfatter en kvinde, der er
gift med en mand, idet registrering af medmoderskab til et
barn, der er født af en kvinde, der er gift med en anden kvin-
de, er reguleret i den foreslåede nye bestemmelse i børnelo-
vens § 3 a (forslagets § 1, nr. 4).

§ 3 om registrering af faderskab, der er anerkendt inden
fødslen, foreslås konsekvensrettet i forhold til den foreslåe-
de nyaffattelse af § 14 (forslagets § 1, nr. 18).

Til nr. 2, 3 og 6 (§ 1, stk. 2, nr. 2, § 1, stk. 4, nr. 2 og § 2,
stk. 3, nr. 1)

En ægtemand anses som udgangspunkt som barnets far, jf.
børnelovens § 1, stk. 1. Bestemmelsen finder tilsvarende an-
vendelse, hvis ægtemanden er død inden for de sidste 10
måneder før barnets fødsel, jf. børnelovens § 1, stk. 3. Ægte-
manden anses dog ikke automatisk som far i en række tilfæl-
de, herunder hvis moren inden for de sidste 10 måneder før
barnets fødsel har været gift med en anden mand uden at
være separeret.

Hvis moren er ugift, når barnet fødes, anses en mand som
far til barnet, hvis han sammen med moren skriftligt erklæ-
rer, at de sammen vil varetage omsorgen og ansvaret for
barnet, jf. børnelovens § 2, stk. 1. Dette gælder dog ikke,
hvis moren inden for de sidste 10 måneder før barnets fødsel
har været gift med en anden mand uden at være separeret.

Med forslaget ændres undtagelserne i børnelovens §§ 1 og 2
sådan, at bestemmelserne udvides til de tilfælde, hvor moren
inden for de sidste 10 måneder før barnets fødsel har haft en
anden ægtefælle (mand eller kvinde) eller en registreret part-
ner uden at være separeret. Baggrunden for ændringen er, at
det med forslaget bliver muligt at registrere et medmoder-
skab, og at morens tidligere kvindelige ægtefælle eller regi-
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strerede partner skal have samme mulighed som morens tid-
ligere mandlige ægtefælle for at gøre indsigelser mod fader-
skabet, jf. forslagets § 1, nr. 10.

Til nr. 4 (§ 1 a)

Formålet med forslaget til den foreslåede nye bestemmelse i
§ 1 a er at indføre en nem og enkel adgang til registrering af
faderskab for den mand, der efter den foreslåede bestemmel-
se i § 27 a, stk. 1, (forslagets § 1, nr. 32) anses som far til et
barn. Bestemmelsen i § 27 a, stk. 1, regulerer faderskab og
medmoderskab i situationer, hvor en kvinde, der er gift med
en kvinde eller har en registreret partner eller en kvindelig
partner, er blevet kunstigt befrugtet af en sundhedsperson el-
ler under en sundhedspersons ansvar med sæd fra en kendt
mand. I sådanne situationer, hvor alle tre involverede parter
er enige om den kunstige befrugtning, anses manden som
udgangspunkt som barnets far, hvis barnet må antages at
være blevet til ved denne behandling, og manden skriftligt
har erklæret, at han skal være barnets far. Endvidere skal
ægtefællen, den registrerede partner eller partneren have gi-
vet skriftligt samtykke til, at den kvinde, der skal føde bar-
net, behandles med kunstig befrugtning. Manden anses dog
ikke som far til barnet, hvis alle tre parter skriftligt erklærer,
at ægtefællen, den registrerede partner eller partneren skal
være barnets medmor, jf. bestemmelsens stk. 2.

Når en kvinde, der er gift med en kvinde eller har en regi-
streret partner, føder et barn, registreres sæddonor efter den
foreslåede bestemmelse i § 1 a, stk. 1, som far til barnet, når
betingelserne i den foreslåede § 27 a er opfyldt. Registerin-
gen af faderskabet foretages af statsforvaltningen i forbin-
delse med barnets fødsel. Dette gælder efter stk. 2 også,
selvom sæddonoren er død før barnets fødsel, men efter at
moren har modtaget behandling med kunstig befrugtning.

Registreringen sker på baggrund af den blanket, der indehol-
der det samtykke til kunstig befrugtning fra morens ægtefæl-
le eller registrerede partner, og den erklæring om faderskab
fra sæddonor, der henvises til i § 27 a, stk. 1. Det er ikke
nødvendigt, at sæddonor vedkender sig faderskabet over for
statsforvaltningen; denne vedkendelse er indeholdt i den er-
klæring, som han afgav forud for den kunstige befrugtning.
Det er ligeledes ikke nødvendigt, at moren eller hendes æg-
tefælle eller registrerede partner accepterer, at sæddonor re-
gistreres som barnets far. Se neden for om parternes mulig-
hed for efter registreringen at rejse sag om fader- eller med-
moderskab.

Efter § 1 a kan registeringen kun ske i forbindelse med bar-
nets fødsel. Dette indebærer i praksis, at statsforvaltningen
skal modtage de dokumenter m.v., der er nødvendige for re-
gistreringen, inden ca. 14 dage efter barnets fødsel på sam-
me måde, som personregisterføreren i dag skal modtage en
omsorgs- og ansvarserklæring inden for ca. 14 dage efter
barnets fødsel for at kunne registrere et faderskab. Hvis er-
klæringen ikke er modtaget, sender personregisterføreren
meddelelse til statsforvaltningen sådan, at statsforvaltningen
kan rejse en faderskabssag efter børnelovens kapitel 2. I til-

fælde, hvor statsforvaltningen ikke modtager de dokumenter
m.v., der er nødvendige, kan registreringen ikke ske efter
§ 1 a, men sagen overgår til statsforvaltningens behandling
af faderskabssager efter kapitel 2. Manden får herved mulig-
hed for at anerkende faderskabet efter den foreslåede nye
bestemmelse i § 14, stk. 4, (forslagets § 1, nr. 18). I sager,
der kan afsluttes med en registrering, vil moren efter de gæl-
dende regler ikke have en egentlig oplysningspligt i forhold
til, hvem der er eller kan være far til barnet. Ligeledes vil
moren og hendes ægtefælle eller den mand, hun sammen er-
klærer at ville varetage omsorgen og ansvaret for barnet
med, være beskyttet i forhold til andre mænds indsigelse
over for det registrerede faderskab. Hvis sagen derimod be-
handles i statsforvaltningen efter børnelovens kapitel 2, vil
moren have en oplysningspligt, og andre mænd vil have mu-
lighed for at få prøvet, om de er eller kan være far til barnet.

Efter stk. 3 kan statsforvaltningen ikke registrere faderska-
bet, hvis 1) moderen inden for de sidste 10 måneder før bar-
nets fødsel har været gift (med en mand eller en kvinde) el-
ler registreret partner med en anden end den kvinde, der har
givet samtykke efter den foreslåede § 27 eller § 27 a, stk. 2,
uden at være separeret, eller 2) en af de tre parter, der er om-
fattet af § 27 a, anmoder om, at der rejses sag om faderskab
eller medmoderskab.

Det er ikke til hinder for registreringen af medmoderskab ef-
ter § 1 a, at en anden mand har haft seksuelt forhold til mo-
ren i den periode, hvor hun blev gravid. En sådan mand vil,
når særlige betingelser er opfyldt, kunne få efterprøvet, om
han er barnets far, jf. den foreslåede § 6 (forslagets § 1, nr.
11). Endvidere har parterne efter § 5 (forslagets § 1, nr. 10)
mulighed for at rejse faderskabssag eller medmoderskabssag
over for statsforvaltningen, jf. den foreslåede § 5, stk. 1.

Registrering af faderskab efter § 1 a medfører, at forældrene
automatisk får fælles forældremyndighed, jf. den foreslåede
nye bestemmelse i forældreansvarslovens § 7, stk. 1, nr. 3
(forslagets § 3, nr. 2).

Der henvises til punkt 3.2.3. og 3.4.3. i de almindelige be-
mærkninger.

Til nr. 8 (§§ 3 a-3 c)

Formålet med lovforslaget er at sikre, at medmødre til børn
undfanget ved kunstig befrugtning omfattes af børneloven
på lige fod med fædre. Det foreslås derfor, at der i børnelo-
ven indsættes bestemmelser, der regulerer fastslåelse af
medmoderskab til et barn, der fødes af en kvinde, der er ble-
vet gravid ved hjælp af kunstig befrugtning. De foreslåede
§§ 3 a-3 c i det nye kapitel 1 a indeholder sammen med de
foreslåede nye bestemmelser i børnelovens §§ 27 og 27 a,
stk. 2 (forslagets § 1, nr. 32), de materielle betingelser for at
fastslå og registrere medmoderskab.

Efter den foreslåede bestemmelse i § 27 anses den kvindeli-
ge ægtefælle, den registrerede partner eller partneren til en
kvinde, der er blevet kunstigt befrugtet af en sundhedsper-
son eller under en sundhedspersons ansvar, som barnets
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medmor, hvis hun har givet samtykke til behandlingen, bar-
net må antages at være blevet til ved denne behandling, og
hun har erklæret, at hun skal være barnets medmor. Bestem-
melsen gælder kun, hvis den kunstige befrugtning er gen-
nemført med sæd fra en ikke kendt (anonym) donor. Anven-
des der sæd fra en kendt donor, anses manden som far til
barnet, jf. § 27 a, stk. 1, medmindre de tre parter erklærer, at
den fødende kvindes ægtefælle, registrerede partner eller
partner skal være barnets medmor, hvorefter hun anses som
medmor til barnet.

De foreslåede bestemmelser i §§ 3 a-3 c svarer indholds-
mæssigt til bestemmelserne i børnelovens §§ 1-3 om regi-
strering af faderskab med de tilpasninger, der følger af de
særlige forhold omkring medmoderskab.

Den foreslåede § 3 a regulerer spørgsmålet om medmoder-
skab til et barn, der fødes af en kvinde, der er gift med en
kvinde eller har en registreret partner.

Efter stk. 1 registreres morens ægtefælle eller registrerede
partner som barnets medmor, når betingelserne i de foreslåe-
de bestemmelser i børnelovens §§ 27 eller 27 a opfyldt. Be-
stemmelsen finder kun anvendelse, hvis ægteskabet eller det
registrerede partnerskab består på det tidspunkt, hvor barnet
fødes. Registreringen af medmoderskabet foretages af stats-
forvaltningen i forbindelse med barnets fødsel. Den nærme-
re fremgangsmåde ved registreringen er beskrevet oven for i
bemærkningerne til § 1a, jf. forslagets § 1, nr. 4.

I stk. 2 opregnes en række tilfælde, hvor bestemmelsen i stk.
1 ikke gælder, dvs. hvor morens ægtefælle eller registrerede
partner alligevel ikke registreres som barnets medmor. De
foreslåede undtagelser svarer til de gældende undtagelser i
børnelovens § 1, stk. 2, der regulerer de tilfælde, hvor mo-
rens ægtemand ikke anses som far til barnet. Der henvises til
punkt. 3.2.3.1. i de almindelige bemærkninger.

Efter nr. 1 registreres ægtefællen eller den registrerede part-
ner ikke som barnets medmor, hvis ægtefællerne eller de re-
gistrerede partnere på tidspunktet for barnets fødsel er sepa-
rerede. Denne undtagelse omfatter ikke situationer, hvor
samlivet på fødselstidspunktet er eller har været ophævet,
hvor forældrene endnu ikke er separerede ved bevilling, el-
ler hvor en bevilling er bortfaldet, idet forældrene har gen-
optaget samlivet.

Efter nr. 2 registreres ægtefællen eller den registrerede part-
ner heller ikke som barnets medmor, hvis moren inden for
de sidste 10 måneder før barnets fødsel har haft en anden
ægtefælle (mand eller kvinde) eller en anden registreret part-
ner uden at være separeret.

Endelig må registrering efter stk. 1 ikke finde sted, hvis beg-
ge ægtefæller eller de registrerede partnere anmoder om, at
der rejses sag om faderskab eller medmoderskab, jf. nr. 3.

Afgår ægtefællen eller den registrerede partner ved døden,
efter barnet er født, kan ægtefællens eller den registrerede
partners dødsbo ikke forhindre, at medmoderskabet registre-

res, men boet kan i stedet rejse sag om fader- eller medmo-
derskab, jf. den foreslåede ændring af børnelovens § 5, stk.
2, jf. forslagets § 1, nr. 10.

Forslaget til stk. 3 angår tilfælde, hvor moren har været gift,
men hvor hendes ægtefælle eller registrerede partner er død
før barnets fødsel, men efter at moren har modtaget behand-
ling med kunstig befrugtning. I sådanne tilfælde registreres
den afdøde ægtefælle eller registrerede partner som medmor
til barnet, når betingelserne i §§ 27 eller 27 a, stk. 2, er op-
fyldt.

Forslaget til stk. 4 indeholder en række undtagelser til stk. 3.
Undtagelserne svarer til dem, der efter stk. 2 gælder, hvor
barnet fødes, mens ægtefællen eller den registrerede partner
lever. Registrering kan således ikke finde sted, hvis ægtefæl-
lerne eller de registrerede partnere på dødstidspunktet var
separerede, moren inden for de sidste 10 måneder før bar-
nets fødsel har haft en anden ægtefælle eller registreret part-
ner uden at være separeret, eller hvis moren anmoder om, at
der rejses sag om faderskab eller medmoderskab.

Den foreslåede § 3 b angår medmoderskab til børn i tilfæl-
de, hvor moren er ugift, men hvor hun sammen med en
kvinde erklærer, at de sammen vil varetage omsorgen og an-
svaret for barnet (»omsorgs- og ansvarserklæring«). I sådan-
ne tilfælde registreres den pågældende kvinde som medmor
til barnet, når betingelserne i børnelovens §§ 27 eller 27 a,
stk. 2, er opfyldt. Det er uden betydning, om den pågælden-
de kvinde (medmor) er gift med en anden. Registreringen af
medmoderskabet foretages af statsforvaltningen i forbindel-
se med barnets fødsel. Den nærmere fremgangsmåde ved re-
gistreringen er beskrevet oven for i bemærkningerne til § 1,
nr. 4.

Det bemærkes, at moren i dag efter børnelovens § 4 kan rej-
se en sag om faderskab inden barnets fødsel. Dette giver
parterne mulighed for at anerkende faderskabet efter § 14,
stk. 1 (forslagets § 1, nr. 18), inden barnets fødsel ved afgi-
velse af en »omsorgs- og ansvarserklæring«. Med den fore-
slåede indførelse af medmoderskab vil bestemmelsen i § 14
også omfatte anerkendelse af medmoderskab. Dette betyder,
at der også er mulighed for at anerkende medmoderskab in-
den barnets fødsel.

Bestemmelsen i § 3 b kan ikke anvendes, hvis moren på fød-
selstidspunktet er gift eller har en registreret partner. I så
fald anvendes bestemmelsen i børnelovens § 1, hvis moren
er gift med en mand, eller den foreslåede bestemmelse i § 3
a, hvis moren er gift med en kvinde eller har indgået regi-
streret partnerskab. Det følger endvidere af det foreslåede
stk. 3, at bestemmelsen heller ikke kan anvendes i de tilfæl-
de, hvor moren inden for de sidste 10 måneder før barnets
fødsel har haft en ægtefælle (mand eller kvinde) eller en re-
gistreret partner uden at være separeret. Bestemmelsen sva-
rer til, hvad der gælder for ægtefæller samt ugifte af forskel-
ligt køn. Registreringen kan derimod ske, selv om moren
bor eller har boet sammen med andre uden at være gift.

25



Det, parterne skal erklære, er, at de sammen vil varetage
omsorgen og ansvaret for barnet. Det må antages, at parter-
ne i almindelighed kun vil påtage sig en sådan pligt, hvis
parterne har fælles bopæl eller agter at etablere en sådan bo-
pæl. Der er imidlertid efter bestemmelsen, som det er tilfæl-
det efter den gældende § 14, stk. 1, ikke noget til hinder for,
at parterne kan have til hensigt sammen at varetage omsor-
gen og ansvaret for barnet, selv om de opretholder hver de-
res bopæl.

Efter den foreslåede bestemmelse i § 3 c kan medmoder-
skab, der før barnets fødsel er anerkendt efter § 14, stk. 1
(forslagets § 1, nr. 18), anvendes som grundlag for registre-
ring af medmoderskab i forbindelse med registreringen af
barnets fødsel. Det betyder, at forældrene kan bede person-
registerføreren om at registrere medmoderskabet i umiddel-
bar forlængelse af barnets fødsel ved fremlæggelse af den
omsorgs- og ansvarserklæring, som parterne har indgivet til
statsforvaltningen inden barnets fødsel, og som statsforvalt-
ningen har kvitteret for.

Registreringen sker på baggrund af den blanket, der indehol-
der det samtykke til kunstig befrugtning og den erklæring
om medmoderskab fra morens ægtefælle, registrerede part-
ner eller partner, der henvises til i §§ 27 og § 27 a.

Ligesom ved registrering af faderskab efter § 1 a (forslagets
§ 1, nr. 4) kan medmoderskab efter §§ 3 a-3 c i et vist om-
fang rejses efterfølgende, jf. §§ 5 og 6 (forslagets § 1, nr. 10
og 11).

Registrering af medmoderskab efter § 3 a medfører, at for-
ældrene automatisk får fælles forældremyndighed over bar-
net, jf. § 6, stk. 1, i forældreansvarsloven. Tilsvarende får
forældrene også fælles forældremyndighed over barnet, hvis
de efter § 3 b eller § 3 c, jf. § 14, stk. 1, afgiver en omsorgs-
og ansvarserklæring.

Der henvises til punkt 3.2.3. og 3.4.3. i de almindelige be-
mærkninger.

Til nr. 9, 17, 19, 22, 24, 30 og 31 (Overskrifterne til kapitel
2, 3 og 5 samt overskrifterne før §§ 14, 19, 20 og 27)

Det foreslås, at overskrifterne til en række kapitler og be-
stemmelser ændres således, at de afspejler, at de pågældende
dele af loven også finder anvendelse på medmoderskab.

Til nr. 10 (§ 5)

Den gældende bestemmelse i § 5 regulerer spørgsmålet om
rejsning af en faderskabssag i tilfælde, hvor faderskabet er
registreret af personregisterføreren, eller der er sket anerken-
delse over for statsforvaltningen. Registreringer og anerken-
delser, der er omfattet af bestemmelsen, er foreløbige i seks
måneder efter, at barnet er født. Inden for denne periode kan
moren, faren eller en særlig værge for barnet rejse fader-
skabssag ved statsforvaltningen. Adgangen er fri og er f.eks.
ikke betinget af, at det sandsynliggøres, at en anden mand er
barnets far. Ifølge bestemmelsens stk. 2 har ægtemandens

dødsbo tillige mulighed for at rejse en faderskabssag, med-
mindre faren må anses for at have behandlet barnet som sit.

Med forslaget sikres det, at der på samme måde kan rejses
en sag om medmoderskab, når medmoderskabet er registre-
ret, eller der er sket anerkendelse over for statsforvaltningen
efter barnets fødsel.

Til nr. 11 (§ 6)

Den gældende § 6 vedrører en mands ret til selvstændigt at
rejse sag, til at indtræde i en verserende sag og til at få gen-
behandlet en sag, der allerede har været rejst, uanset om fa-
derskab er fastslået. En mand, som har haft seksuelt forhold
til moren i den periode, hvor hun blev gravid, har ret til at få
prøvet, om han er barnets far. Denne ret er dog begrænset,
hvis en ægtemand efter børnelovens § 1 er blevet registreret
som far til barnet, eller hvis en mand er registreret som far
på baggrund af en omsorgs- og ansvarserklæring, jf. børne-
lovens § 6, stk. 2. I disse tilfælde kan en mand, der mener, at
han kan være far til barnet, alene komme med sine indsigel-
ser til registreringen, hvis han har været gift med moren
uden at være separeret eller har levet i et fast samlivsforhold
med hende i den periode, hvor hun blev gravid. Herudover
fastsættes det i bestemmelsen, at en mand, der inden for de
sidste 10 måneder før barnets fødsel har været gift med mo-
ren uden at være separeret, snarest muligt skal have skriftlig
meddelelse om barnets fødsel med vejledning om sin ret til
at rejse faderskabssag. Det gælder dog ikke, hvis han allere-
de er part i sagen.

Med den nye affattelse af § 6 udvides bestemmelsens stk. 1
således, at en mand også kan fremsætte anmodning om at få
prøvet faderskabet i tilfælde, hvor der verserer en sag om
medmoderskab.

Derudover foreslås bestemmelsens stk. 2 udvidet således, at
søgsmålsretten tillige er begrænset i de tilfælde, hvor en
kvinde er registreret som medmor efter de foreslåede §§ 3
a-3 c.

Den orienteringsret, der efter det gældende stk. 3 omfatter
en mand, der inden for de sidste 10 måneder før barnets fød-
sel har været gift med moren uden at være separeret, fore-
slås flyttet uændret til den foreslåede nye bestemmelse i § 6
b, stk. 1 (forslagets § 1, nr. 12).

Til nr. 12 (§ 6 a og 6 b)

Den foreslåede bestemmelse i § 6 a er ny og vedrører den
mand eller den kvinde, der har givet samtykke til, at moren
behandles med kunstig befrugtning, jf. de foreslåede §§ 27,
27 a og 27 b. Manden eller kvinden kan efter den foreslåede
bestemmelse rejse sag om henholdsvis faderskab eller med-
moderskab. Udvidelsen skal ses som en konsekvens af den
lovændring, der trådte i kraft den 1. oktober 2012, jf. lov nr.
602 af 18. juni 2012, hvor børnelovens § 27 blev ændret, og
som konsekvens af de foreslåede bestemmelser om, at en
medmor kan registreres som forælder til et barn. Med udvi-
delsen får den mand eller kvinde, der med sit samtykke efter
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§§ 27, 27 a eller 27 b har en forventning om at blive foræl-
der til barnet, en lovhjelmet ret til at rejse en sag, der ikke er
afhængig af, om vedkommende har haft seksuelt forhold til
moren. Anmodningen skal fremsættes inden seks måneder
efter barnets fødsel, medmindre der på tidspunktet for an-
modningen verserer en sag om faderskab eller medmoder-
skab.

Den foreslåede bestemmelse i § 6 b er delvis ny. I stk. 1, er
den gældende § 6, stk. 3, videreført uændret. Efter denne be-
stemmelse skal en mand, der inden for de sidste 10 måneder
før barnets fødsel har været gift med moren uden at være se-
pareret, snarest muligt have skriftlig meddelelse om barnets
fødsel med vejledning om sin ret til at rejse faderskabssag.
Det gælder dog ikke, hvis han allerede er part i sagen. Der-
udover fastsættes det i det foreslåede stk. 2, at en kvinde, der
inden for de sidste 10 måneder før barnets fødsel har været
gift eller registreret med moren uden at være separeret, sna-
rest muligt skal have skriftlig meddelelse om barnets fødsel
med vejledning om sin ret til at rejse medmoderskabssag.
Det gælder dog ikke, hvis hun allerede er part i sagen. Der
fastsættes således en orienteringspligt over for kvinden på
samme måde, som der er en orienteringspligt over for en
mand, der har været gift med moren.

Til nr. 13 (§ 7)

Bestemmelsen regulerer statsforvaltningens pligt til af egen
drift at rejse faderskabssag. Efter den gældende § 7, stk. 1,
rejser statsforvaltningen faderskabssag, hvis faderskabet ik-
ke er registreret efter §§ 1-3, og der ikke er rejst sag af an-
dre. Dette gælder dog ikke, hvis barnet er død. Er barnet
død, skal faderskab efter det gældende stk. 2, kun søges fast-
slået, såfremt moren eller nogen, som har retlig interesse i
det anmoder om det. De foreslåede ændringer udvider an-
vendelsesområdet i stk. 1 til tillige at omfatte sager om med-
moderskab. Er barnet død, foreslås i stk. 2 en tilsvarende ud-
videlse således, at statsforvaltningen alene skal søge fader-
skab eller medmoderskab fastslået, såfremt moren eller no-
gen, som har en retlig interesse i det, anmoder om det.

Til nr. 14-16 (§ 8, § 9, stk. 1, og § 12)

Børneloven indeholder en række bestemmelser om statsfor-
valtningens behandling af faderskabssager. Disse bestem-
melser foreslås ændret således, at de også finder anvendelse
på børn, der er blevet til ved behandling med kunstig be-
frugtning efter de foreslåede §§ 27, 27 a eller 27 b, uanset
om det er en mand eller en kvinde, der har givet samtykke
til behandlingen.

Det gældende § 8, stk. 1, skal moren oplyse, hvem der er el-
ler kan være barnets far. Det foreslås, at denne pligt udvides
til også at omfatte oplysninger om, hvorvidt hun efter §§ 27,
27 a eller 27 b er blevet behandlet med kunstig befrugtning,
hvis barnet er blevet til ved denne behandling.

Stk. 2 indeholder to undtagelser til hovedreglen om morens
oplysningspligt. Efter den første undtagelse gælder oplys-
ningspligten ikke i tilfælde, hvor faderskabet anerkendes

ved en omsorgs- og ansvarserklæring i medfør af § 14, stk.
1. Denne undtagelse foreslås udvidet til også at omfatte
medmoderskab.

Efter den anden undtagelse i det gældende stk. 2 har moren
kun oplysningspligt, når faderskabet er registeret efter §§ 1
eller 2 eller efter § 3, jf. § 14, stk. 1, eller der efter barnets
fødsel er sket anerkendelse efter § 14, stk. 1, hvis det fasts-
lås eller må anses for væsentligt bestyrket, at den mand, der
er registreret som barnets far eller har anerkendt faderska-
bet, ikke er barnets far, dvs. når sagen genoptages. Denne
undtagelse foreslås videreført i stk. 3, idet det dog præcise-
res, at den ikke finder anvendelse på sager omfattet af den
foreslåede nye bestemmelse om kunstig befrugtning i stk. 4.

I stk. 4 foreslås det, at der indsættes en ny bestemmelse om
en undtagelse til morens oplysningspligt ved kunstig be-
frugtning. Efter bestemmelsen skal moren i situationer, hvor
hun har modtaget behandling med kunstig befrugtning efter
§§ 27, 27 a eller 27 b, jf. forslagets § 1, nr. 32, og hvor fa-
derskab er registreret efter børnelovens kapitel 1, medmo-
derskab er registreret kapitel 1 a, eller faderskab eller med-
moderskab er anerkendt efter barnets fødsel efter § 14, stk.
1, kun have oplysningspligt, hvis det må anses for væsent-
ligt bestyrket, at barnet ikke er blevet til ved denne behand-
ling. Dette kan f.eks. være tilfældet, hvis tidspunktet for be-
handlingen ikke stemmer overens med fødselstidspunktet og
barnets udvikling ved fødslen, eller hvis den kunstige be-
frugtning er sket med mandens egen sæd, og det godtgøres,
at barnet ikke er blevet til ved hjælp af denne sæd.

Den nugældende § 8, stk. 3, hvorefter moren skal vejledes
om, hvilken betydning det vil kunne få for hende og barnet,
hvis hun ikke oplyser, hvem der er eller kan være barnets
far, foreslås videreført uændret i stk. 5, dog således at be-
stemmelsen også omfatter situationer, hvor barnet er blevet
til ved kunstig befrugtning.

§ 9 fastlægger, hvem der er parter i en faderskabssag. Den
foreslåede ændring af bestemmelsen udvider dens anvendel-
sesområde til også at omfatte sager om medmoderskab.
Endvidere udvides kredsen af personer, der er parter i en sag
om faderskab eller medmoderskab i statsforvaltningen, såle-
des, at den kvinde, der er registreret som medmor eller har
anerkendt medmoderskabet, eller hendes dødsbo, også er
part i disse sager, og således, at en ægtefælle, registrerede
partner eller partner, der har samtykket til, at moren blev be-
handlet med kunstig befrugtning, jf. §§ 27 og 27 a, eller
hendes dødsbo, også er parter i disse sager.

Statsforvaltningens mulighed for efter § 12 at bestemme, at
en mand, der utvivlsomt ikke er barnets far, skal udtræde af
en faderskabssag, foreslås udvidet til også at omfatte en
kvinde, der utvivlsomt ikke kan anses som barnets medmor.

Til nr. 18 (§ 14)

Børnelovens § 14 omhandler anerkendelse af faderskab over
for statsforvaltningen. Efter § 19 gælder den også for aner-
kendelse af faderskab over for retten. Det foreslås, at be-
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stemmelsens anvendelsesområde generelt udvides til også at
omfatte anerkendelse af medmoderskab.

Efter stk. 1, kan en mand anerkende faderskabet til et barn,
hvis han og moren erklærer, at de sammen vil varetage om-
sorgen og ansvaret for barnet. Det gælder dog, ikke hvis mo-
ren inden for de sidste 10 måneder før barnets fødsel eller
forventede fødsel har været gift med en anden mand uden at
være separeret. Det foreslås, at bestemmelsens anvendelses-
område udvides til også at omfatte anerkendelse af medmo-
derskab, når det er en kvinde, der sammen med moren øn-
sker at varetage omsorgen og ansvaret for barnet. Dette for-
udsætter dog, at betingelserne i de foreslåede §§ 27 og 27 a,
stk. 2, (forslagets § 1, nr. 32) for at anse kvinden som bar-
nets medmor er opfyldt.

Det foreslås endvidere, at undtagelsen om tidligere ægteskab
i relation til både faderskab og medmoderskab skal udvides
til at omfatte situationer, hvor moren har haft en anden æg-
tefælle (mand eller kvinde) eller en registreret partner.

§ 14 indeholder i stk. 2 og 3 to andre muligheder for at aner-
kende faderskab:

Efter stk. 2 kan en mand anerkende faderskabet, hvis han har
haft seksuelt forhold til moren i den periode, hvor hun blev
gravid, hvis hun i denne periode efter det oplyste – herunder
hendes forklaring efter § 8 (forslagets § 1, nr. 14) – ikke har
haft seksuelt forhold til andre mænd og hun ikke er blevet
behandlet med donorsæd fra en anden mand. En mand kan
også anerkende faderskabet, hvis han utvivlsomt er barnets
far, hvilket f.eks. kan være godtgjort gennem en retsgenetisk
undersøgelse.

Efter stk. 3 kan en mand anerkende faderskabet, selvom mo-
ren har haft seksuelt forhold til andre mænd i den periode,
hvor hun blev gravid, forudsat at han og moren erklærer, at
de sammen vil varetage omsorgen og ansvaret for barnet.
Det er endvidere en betingelse for anerkendelsen, at den til-
trædes, af de andre mænd, der er parter i sagen, jf. § 9 (for-
slagets § 1, nr. 15). Det er ikke en betingelse for anerkendel-
se af faderskab efter denne bestemmelse, at moren og den
mand, der ønsker at anerkende faderskabet, havde seksuelt
forhold i den periode, hvor hun blev gravid, og de skal ikke
afgive oplysninger herom. Bestemmelsen giver således bar-
nets sociale far mulighed for at anerkende faderskabet til
barnet.

Begge bestemmelser foreslås opretholdt i de foreslåede nye
affattelser af § 14, stk. 2 og 3, idet »seksuelt forhold til an-
dre mænd« i begge bestemmelser udvides med »kunstig be-
frugtning med en anden mands sæd«. Endvidere foreslås
det, at anerkendelse efter stk. 3 skal være betinget af tiltræ-
delse af alle sagens parter, jf. § 9 (forslagets § 1, nr. 15),
hvorefter bl.a. en registreret eller anerkendt medmor er par-
ter i sagen.

Det foreslås, at der i stk. 4 indsættes en bestemmelse svaren-
de til stk. 2, hvorefter en mand, der efter de foreslåede
§§ 27, 27 a eller 27 b (forslagets § 1, nr. 32) om faderskab

efter kunstig befrugtning anses som barnets far, kan aner-
kende faderskabet, hvis moren ikke kan være blevet gravid
med en anden mand, eller hvis den pågældende mand utvivl-
somt er barnets far. Denne sidstnævnte betingelse er kun re-
levant, hvis den kunstige befrugtning er gennemført med
mandens egen sæd.

Endelig foreslås det, at der i § 14, stk. 5, indsættes en be-
stemmelse, hvorefter en kvinde, der efter § 27 eller § 27 a,
stk. 2, anses som barnets medmor, kan anerkende medmo-
derskabet. Efter stk. 5, der svarer til stk. 2, kan anerkendelse
af medmoderskab ske, hvis moren efter det oplyste i den pe-
riode, hvor hun blev gravid, ikke har haft seksuelt forhold til
en mand, og hun ikke er blevet behandlet med kunstig be-
frugtning med samtykke fra andre.

Hvis moren i den periode, hvor hun blev gravid, har haft
seksuelt forhold til en mand, kan medmoderskabet anerken-
des, hvis den pågældende kvinde og moren erklærer, at de
sammen vil varetage omsorgen og ansvaret for barnet. Dette
gælder også i tilfælde, hvor moren i den periode, hvor hun
blev gravid, er blevet behandlet med kunstig befrugtning,
hvor en anden har givet samtykke til behandlingen og erklæ-
ret at ville være far eller medmor til barnet, jf. §§ 27, 27 a
eller 27 b. Dette forudsætter, at anerkendelsen tiltrædes af
sagens øvrige parter.

De gældende bestemmelser i § 14, stk. 4-7, om statsforvalt-
ningens behandling af sager om anerkendelse af faderskab
foreslås flyttet til stk. 7-10. I den forbindelse foreslås be-
stemmelserne ændret sådan, at de tager hensyn til de nye og
ændrede bestemmelser om anerkendelse af fader- og med-
moderskab i stk. 1-6. Bestemmelserne indeholder formkrav
til anerkendelser. Efter stk. 7 skal anerkendelse efter stk. 1-6
ske skriftligt, og anerkendelse efter stk. 3 og 6 kan kun ske
ved personligt fremmøde. Efter stk. 8 kan der ikke ske aner-
kendelse efter stk. 1-6, hvis en af parterne er frataget den
retlige handleevne efter værgemålslovens § 6. Hvis den der
anerkender faderskabet eller medmoderskabet er umyndig
som følge af mindreårighed, skal værgen samtykke i aner-
kendelsen. Efter stk. 9 skal den mand, der anerkender fader-
skabet eller den kvinde, der anerkender medmoderskabet
være gjort bekendt med retsvirkningerne af anerkendelsen
og med, at sagen kan kræves afgjort ved retten. Endelig føl-
ger det af stk. 10, at faderskab eller medmoderskab ikke in-
den barnets fødsel kan anerkendes efter stk. 2, nr. 2, stk. 3,
stk. 4, nr. 2, stk. 5 og 6.

Som dokumentation for at betingelserne for en anerkendelse
er opfyldt fremlægges den blanket, der indeholder samtykke
til kunstig befrugtning og erklæring om henholdsvis fader-
skab eller medmoderskab, der er henvises til i §§ 27, 27 a
eller 27 b.

Endelig foreslås det, at bemyndigelsesbestemmelsen i den
gældende § 14, stk. 8, om social- og integrationsministerens
adgang til at bestemme, at en anerkendelse af faderskab af-
givet i udlandet skal ligestilles med en anerkendelse for
statsforvaltningen, udvides til også at omfatte medmoder-
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skab. Det foreslås videre, at bestemmelsen flyttes til § 33
(forslagets § 1, nr. 33), der indeholder de øvrige bemyndi-
gelsesbestemmelser i børneloven.

Til nr. 20 (§ 16)

Bestemmelsen i § 16 om morens pligt til i en retssag om fa-
derskab at afgive forklaring om, hvem der er eller kan være
barnets far, foreslås udvidet til også at omfatte tilfælde, hvor
hun er blevet behandlet med kunstig befrugtning, hvis bar-
net kan være blevet til ved denne behandling, og i givet fald,
hvem der har samtykket til behandlingen. Samtidig foreslås
det, at undtagelserne fra oplysningspligten i § 8, stk. 2-5, jf.
forslagets § 1, nr. 14, skal finde tilsvarende anvendelse.

Til nr. 21 (§ 17)

Den gældende bestemmelse i § 17 omhandler rettens mulig-
hed for at inddrage de mænd, der er nævnt i § 9, samt andre
mænd, der efter det oplyste kan være far til barnet. Med den
foreslåede ændring af § 17 bliver det muligt for retten at
inddrage de kvinder, der er nævnt i de foreslåede § 6 b, stk.
2, og § 9, jf. forslagets § 1, nr. 12 og 15.

Til nr. 23 (§ 19)

Bestemmelsen i § 19 om muligheden for, at faderskab kan
anerkendes over for retten, foreslås udvidet således, at med-
moderskab kan anerkendes over for retten på samme måde
som faderskab.

Til nr. 25 (§ 20)

Bestemmelsen i § 20, stk. 1-3, regulerer, hvornår en mand,
der ikke har anerkendt faderskabet til et barn, kan dømmes
som far til barnet. Faderskabet fastslås på grundlag af rets-
genetiske undersøgelser eller en konkret bedømmelse af den
pågældende mands seksuelle forhold til moren, herunder om
moren har haft seksuelt forhold til andre mænd.

Det foreslås, at der i § 20 indsættes et nyt stk. 4 om fastslåel-
se af medmoderskab til et barn, der er blevet til ved kunstig
befrugtning. Efter bestemmelsen kan en kvinde dømmes
som medmor, hvis hun har givet samtykke til, at moren er
blevet behandlet med kunstig befrugtning som nævnt i de
foreslåede § 27, § 27 a, stk. 2, jf. forslagets § 1, nr. 32, og
barnet må antages at være blevet til ved denne behandling.

Tilsvarende foreslås, at der indsættes et nyt stk. 5 om fast-
slåelse af faderskab til et barn, der er blevet til ved kunstig
befrugtning. Efter bestemmelsen kan en mand dømmes som
far, hvis han efter §§ 27, 27 a, stk. 1, 27 b eller 27 c, jf. for-
slagets § 1, nr. 32 har givet samtykke til, at moren er blevet
behandlet med kunstig befrugtning.

Det vil typisk ikke være relevant at anvende retsgenetiske
undersøgelser i disse situationer, fordi der altid er anvendt
donorsæd. Derimod er det selve samtykket til behandlingen
med kunstig befrugtning, der kan danne grundlag for dom til
faderskab eller medmoderskab. Det kan dog være relevant at

anvende retsgenetiske undersøgelser i de tilfælde, hvor der
er en kendt donor, der kan dømmes som far til barnet.

Til nr. 26 (§ 21, stk. 1 og 2)

Bestemmelsen i § 21 regulerer, hvornår en faderskabssag
kan genoptages, når faderskabet til et barn ikke er registreret
eller fastslået ved anerkendelse eller dom.

Ændringen medfører, at bestemmelsens stk. 1 udvides til og-
så at gælde tilfælde, hvor hverken medmoderskab eller fa-
derskab til et barn er registreret eller fastslået ved anerken-
delse eller dom. Samtidig udvides personkredsen, der kan
anmode om genoptagelse, til at omfatte henholdsvis en
mand, som har ret til at få prøvet, om han er barnets far, jf.
de foreslåede §§ 6 eller 6 a (forslagets § 1, nr. 11 og 12), el-
ler en kvinde, som har ret til at få prøvet, om hun er barnets
medmor, jf. § 6 a (forslagets § 1, nr. 12).

Ændringen medfører videre, at bestemmelsens stk. 2 tilsva-
rende udvides til også at omfatte de tilfælde, hvor det anta-
geliggøres, at en bestemt kvinde kan blive barnets medmor.

Til nr. 27 (§ 22, stk. 2 og 3)

Bestemmelsen i § 22 regulerer, hvornår en faderskabssag
kan genoptages, når det er registreret eller fastslået ved aner-
kendelse eller dom. Det fremgår af bestemmelsen, at fader-
skabssagen kan genoptages, hvis moren eller hendes døds-
bo, barnet og faren eller dennes dødsbo i enighed anmoder
om det. Genoptagelse kan kun finde sted, hvis det sandsyn-
liggøres, at en anden mand kan blive barnets far.

Den foreslåede ændring medfører, at genoptagelse også kan
finde sted i de tilfælde, hvor det er medmoderskab, der er re-
gistreret eller fastslået ved anerkendelse eller dom, og hvor
moren eller hendes dødsbo, barnet og medmoren eller hen-
des dødsbo i enighed anmoder om det. Genoptagelse efter
det foreslåede stk. 3, kan kun finde sted, hvis det sandsynlig-
gøres, at en mand kan blive barnets far eller at en kvinde
kan blive barnets medmor.

Til nr. 28 (§ 23)

Bestemmelsen i § 23 regulerer spørgsmålet om genoptagelse
af en faderskabssag, når der i forbindelse med registreringen
af faderskabet er sket fejl m.v., som kan have haft betydning
for, hvem der er registreret som barnets far. Med bestem-
melsen er der navnlig sigtet til tilfælde, hvor der er sket per-
sonforveksling eller skrivefejl m.v. således, at en forkert
mand er blevet registreret som barnets far.

Efter den gældende stk. 1 kan moren eller hendes dødsbo,
barnets værge eller dødsbo, den registrerede far eller hans
dødsbo eller en mand, der på grund af fejlen ikke er blevet
registreret som far til barnet, eller hans dødsbo inden tre år
efter barnets fødsel forlange sagen genoptaget. Ændringen i
stk. 1 medfører, at genoptagelse også kan finde sted i de til-
fælde, hvor der er sket fejl i forbindelse med registrering af
medmoderskab.
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Efter den gældende stk. 2 kan sag ikke rejses af faren eller
hans dødsbo, hvis han med kendskab til eller formodning
om fejlen har anerkendt barnet ved at behandle det som sit.
Sag kan heller ikke rejses af moren eller hendes dødsbo,
hvis hun med kendskab til eller formodning om fejlen har
ladet faren behandle barnet som hans. Ændringen i stk. 2 ud-
vider undtagelsesbestemmelsen til stk. 1 således, at genopta-
gelsessag heller ikke kan rejses af den registrerede medmor
eller hendes dødsbo, hvis hun med kendskab til fejlen har
anerkendt barnet ved at behandle det som sit. Samtidig udvi-
des bestemmelsen således, at det samme gælder for moren
og hendes dødsbo, hvis hun under tilsvarende omstændighe-
der har ladet medmoren behandle barnet som sit.

Efter den gældende stk. 3 skal en sag genoptages efter an-
modning fra en mand, som efter den gældende § 6, stk. 3,
skal have meddelelse om barnets fødsel, hvis meddelelsen
ikke er kommet frem til ham inden 5 måneder efter fødslen.
Anmodning skal fremsættes uden ugrundet ophold, efter at
han har fået kendskab til barnets fødsel, og senest 3 år efter
fødslen. Ændringen i stk. 3 udvider personkredsen, der kan
anmode om genoptagelse, til også at omfatte en kvinde, som
efter § 6 b, jf. forslagets § 1, nr. 12, skal have meddelelse
om barnets fødsel, hvis meddelelsen ikke er kommet frem til
hende inden fem måneder efter fødslen.

Til nr. 29 (§ 24)

Bestemmelsen i § 24 regulerer spørgsmålet om genoptagelse
i tilfælde, hvor faderskabet allerede er fastslået ved registre-
ring, anerkendelse eller dom, men hvor der efterfølgende er
kommet nye oplysninger frem, der vil kunne antages at ville
give sagen et andet udfald, eller hvis der i øvrigt er særlig
anledning til at antage, at sagen vil få et andet udfald. Efter
den gældende stk. 1 kan moren eller hendes dødsbo, barnets
værge eller dødsbo eller faren eller hans dødsbo inden tre år
efter barnets fødsel anmode om, at sagen genoptages.

Efter den gældende stk. 2 tillægges det navnlig betydning
ved afgørelser af om en sag skal genoptages efter stk. 1, 1)
hvor lang tid der er gået siden barnets fødsel, 2) om faren
med kendskab til eller formodning om de omstændigheder,
der rejser tvivl om, hvorvidt han er barnets far, har aner-
kendt barnet ved at behandle det som sit, 3) om moren med
kendskab til eller formodning om de omstændigheder, der
rejser tvivl om, hvem der er barnets far, har ladet faren be-
handle barnet som sit, 4) om en part med kendskab til eller
formodning om de omstændigheder, der rejser tvivl om,
hvem der er barnets far, ikke inden rimelig tid har anmodet
om genoptagelse, og 5) om barnet kan forvente at ville få en
far, hvis sagen genoptages.

Den foreslåede ændring i stk. 1 medfører, at genoptagelse
også kan finde sted i forhold til et medmoderskab i de tilfæl-
de, hvor der efterfølgende er kommet nye oplysninger frem
m.v.

I stk. 2 er der foreslået tilføjet et nyt nr. 3, der indeholder en
bestemmelse for medmoren svarende til den gældende nr. 2

for faren. De foreslåede nr. 4-6, der viderefører de gældende
nr. 3-5, er tilsvarende foreslået udvidet til også at omfatte
tilfælde, hvor medmoderskab er fastslået.

Til nr. 32 (§§ 27-28)

De gældende bestemmelser i §§ 27 og 28 fastlægger, hvem
der anses som far til et barn, der er blevet til ved kunstig be-
frugtning. § 27 fastlægger betingelserne for, at morens ægte-
mand eller mandlige partner kan anses som far til barnet,
mens § 28 fastlægger, i hvilke situationer en sæddonor kan
og ikke kan anses eller dømmes som far. Disse bestemmel-
ser er beskrevet i punkt. 3.2.1.3.

Disse to bestemmelser foreslås ophævet og erstattet af be-
stemmelserne i §§ 27, 27 a, 27 b, 27 c og 28. Disse bestem-
melser viderefører indholdet af de gældende bestemmelser i
§§ 27 og 28, men supplerer dem med nye regler om medmo-
derskab ved kunstig befrugtning og om faderskab ved kun-
stig befrugtning af en kvinde, der er i et parforhold med en
anden kvinde. Samtidig er de gældende bestemmelser præci-
seret samt tilpasset til de nye bestemmelser om fader- og
medmoderskab.

Bestemmelserne i §§ 27, 27 a, 27 b, 27 c og 28 er opbygget
således: §§ 27, 27 a og 27 b indeholder bestemmelser om,
hvem der anses som far eller medmor til et barn, der er ble-
vet til ved kunstig befrugtning, når en den kunstige befrugt-
ning er foretaget af en sundhedsperson eller under en sund-
hedspersons ansvar, mens §§ 27 c og § 28 fastlægger, i hvil-
ke situationer en sæddonor generelt kan og ikke kan anses
som far til et barn, der er blevet til ved kunstig befrugtning
med hans sæd. Der vil derfor være en vis overlapning mel-
lem bestemmelserne, da §§ 27 c og 28 har fokus på sæddo-
nors retsstilling, mens det centrale i §§ 27, 27 a og 27 b er,
hvem der anses som retlig forælder til barnet.

Den foreslåede bestemmelse i § 27 viderefører den gælden-
de bestemmelse i § 27, der fastlægger den faderskabsretlige
stilling for morens ægtemand eller mandlige partner, når
moren er blevet kunstigt befrugtet af en sundhedsperson el-
ler under en sundhedspersons ansvar. Det er efter bestem-
melsen uden betydning, om befrugtningen af kvinden er sket
med ægtemandens eller den mandlige partners egen sæd, el-
ler om hun er blevet behandlet med sæd fra en kendt eller
ikke kendt (anonym) donor. Det afgørende er alene, om æg-
temanden eller partneren har givet samtykke til behandlin-
gen og erklæret at skulle være barnets far, og om barnet må
antages at være blevet til ved den kunstige befrugtning.

Bestemmelsen bygger på en formodning for, at barnet er
blevet til ved den kunstige befrugtning, og at ægtemanden
eller partneren derfor skal anses som far til barnet.

Den foreslåede ændring af bestemmelsen i forhold til den
gældende bestemmelse i § 27 indebærer, at den tillige regu-
lerer den retlige stilling for morens kvindelige ægtefælle, re-
gistrerede partner eller partner af samme køn, når moren er
blevet kunstigt befrugtet af en sundhedsperson eller under
en sundhedspersons ansvar. Ligesom ved faderskab efter
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den gældende bestemmelse, anses morens kvindelige ægte-
fælle, registrerede partner eller partner af samme køn som
barnets medmor, hvis moren er blevet kunstigt befrugtet af
en sundhedsperson eller under en sundhedspersons ansvar,
hvis hendes partner skriftligt har givet samtykke til behand-
lingen og erklæret, at hun skal være barnets medmor, og
barnet må antages at være blevet til ved behandlingen. Dette
gælder dog kun situationer, hvor moren er blevet behandlet
med sæd fra en ikke kendt (anonym) donor. Dette skyldes,
at bestemmelsen ikke omfatter situationer, hvor moren er
gift med en kvinde eller har en registreret partner eller en
kvindelig partner og er blevet behandlet med sæd fra en
kendt donor.

Den foreslåede bestemmelse i § 27 a indeholder regler om
faderskab og medmoderskab i situationer, hvor en kvinde,
der er gift med en kvinde, har en registreret partner eller en
kvindelig partner, er blevet kunstigt befrugtet af en sund-
hedsperson eller under en sundhedspersons ansvar med sæd
fra en kendt mand, dvs. en mand som har doneret sæden til
netop denne bestemte kvinde. I sådanne situationer, hvor al-
le tre involverede parter er enige om den kunstige befrugt-
ning, anses manden efter stk. 1 som udgangspunkt som bar-
nets far, hvis barnet må antages at være blevet til ved denne
behandling, og manden skriftligt har erklæret, at han skal
være barnets far. Endvidere skal ægtefællen, den registrere-
de partner eller partneren have givet skriftligt samtykke til,
at den kvinde, der skal føde barnet, behandles med kunstig
befrugtning. Dette samtykke omfatter således ikke, hvem
der skal være barnets far eller medmor. Efter stk. 2 anses
manden dog ikke som far til barnet, hvis alle tre parter
skriftligt erklærer, at ægtefællen, den registrerede partner el-
ler partneren skal være barnets medmor. Denne erklæring
supplerer hendes samtykke efter stk. 1 til selve behandlin-
gen med kunstig befrugtning og omfatter således også
spørgsmålet om forældreskabet til barnet. Ved afgivelse af
denne erklæring anses ægtefællen, den registrerede partner
eller partneren som barnets medmor.

Endelig indeholder den foreslåede § 27 b en bestemmelse,
hvorefter en kendt sæddonor anses som far til et barn, der
med hans sæd er blevet til ved kunstig befrugtning af en an-
den kvinde end hans ægtefælle eller partner, hvis fire føl-
gende betingelser er opfyldt: 1) Den kunstige befrugtning
skal være foretaget af en sundhedsperson eller under en
sundhedspersons ansvar, 2) manden skal skriftligt have givet
samtykke til, at en bestemt kvinde modtager behandlingen,
3) barnet må antages at være blevet til ved denne behand-
ling, og 4) manden skal skriftligt have erklæret, at han skal
være barnets far. Bestemmelsen omfatter ikke situationer,
der er omfattet af de foreslåede §§ 27 og 27 a. Anvendelses-
området for bestemmelsen er typisk situationer, hvor en
kvinde, der ikke er gift, og som ikke har en registreret part-
ner eller en partner, ønsker at blive gravid ved hjælp af sæd
fra en bestemt mand. I sådanne situationer anses manden
som far til barnet.

De samtykker og erklæringer, der nævnes i §§ 27, 27 a og
27 b, skal afgives, inden behandlingen med kunstig befrugt-

ning iværksættes. Dermed er parternes retlige status i for-
hold til barnet fastlagt, når den kunstige befrugtning foreta-
ges. Disse erklæringer kan senere danne grundlag for regi-
strering og anerkendelse af medmoder- og faderskab efter de
foreslåede nye bestemmelser i §§ 1 a, 3 a, 3 b og § 14, stk.
4-6 (forslagets § 1, nr. 4, 8 og 18) samt for medmoderskabs-
eller faderskabsdom efter de foreslåede nye bestemmelser i
§ 20, stk. 4 eller 5 (forslagets § 1, nr. 25).

Som det fremgår af de foreslåede bestemmelser, er fader-
skab eller medmoderskab betinget af, at der inden den kun-
stige befrugtning er givet skriftligt samtykke til eller erklæ-
ring om faderskab eller medmoderskab. Den omstændighed,
at der ved en fejl eller forglemmelse ikke er givet skriftligt
samtykke eller erklæring, er ikke ensbetydende med, at den
pågældende ikke kan anses for barnets far eller medmor.
Der er således ikke noget til hinder for, at statsforvaltningen
eller retten ud fra en samlet vurdering af sagen konkluderer,
at den pågældende havde samtykket til behandlingen med
kunstig befrugtning og erklæreret at skulle være henholdsvis
far eller medmor til barnet.

Bestemmelserne i §§ 27, 27 a og 27 b er ikke til hinder for,
at den kunstige befrugtning først foretages efter søddonors
død med den virkning, at sæddonor anses som far til barnet.
Det vil således afhænge af samtykket til den kunstige be-
frugtning, om den kan gennemføres efter sæddonors død.
Det bemærkes, at ved den seneste ændring af lov om kunstig
befrugtning (lov nr. 602 af 18. juni 2012) blev den hidtil
gældende bestemmelse i lovens § 19 ophævet. Efter denne
bestemmelse, skulle der ske destruktion af ægtefællens eller
samleverens opbevarede sæd i tilfælde af mandens død. Det
bemærkes videre, at efter arvelovens § 94 tilkommer arveret
den, som lever ved arveladerens død, eller som er undfanget
forinden og senere bliver levende født, medmindre andet er
bestemt ved testamente. Et barn, der er blevet til ved kunstig
befrugtning, der er foretaget efter sæddonors død, har såle-
des ikke arveret efter sæddonor, medmindre andet er be-
stemt ved testamente.

I § 27 c foreslås det, at en sæddonor i sager, der ikke er om-
fattet af §§ 27, 27 a eller 27 b, anses som far til et barn, der
med hans sæd er blevet til ved kunstig befrugtning, medmin-
dre sæden er anvendt uden hans viden eller efter hans død.
Denne bestemmelse viderefører den gældende bestemmelse
i § 28, stk. 4. Bestemmelsen indebærer navnlig, at en mand,
der donerer sæd til kunstig befrugtning uden for sundheds-
systemet, dvs. kunstig befrugtning, der ikke er foretaget af
en sundhedsperson eller under en sundhedspersons ansvar,
anses som far til et barn, der med hans sæd er blevet til ved
kunstig befrugtning. Dette vil f.eks. være tilfældet ved så-
kaldte hjemmeinseminationer.

Efter den foreslåede bestemmelse i § 28 anses en sæddonor
som udgangspunkt ikke som far til et barn, der er blevet til
ved kunstig befrugtning, hvis sæden er doneret med henblik
på kunstig befrugtning foretaget af en sundhedsperson eller
under en sundhedspersons ansvar. Denne bestemmelse er en
delvis videreførelse af den gældende bestemmelse i § 28,
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stk. 1. Bestemmelsen skal sikre, at en sæddonor inden for
”sundhedssystemet” ikke risikerer at blive udlagt som far til
et barn, der er blevet til ved kunstig befrugtning. Der henvi-
ses endvidere til den foreslåede nye bestemmelse i § 20, stk.
5 (forslagets § 1, nr. 25) om dom til faderskab, når barnet er
blevet til ved kunstig befrugtning.

§ 28 gælder ikke i situationer, hvor sæddonor efter de fore-
slåede § 27, § 27 a, stk. 1, eller § 27 b anses som far til bar-
net. Efter disse bestemmelser er det en betingelse for at anse
en sæddonor som far til barnet, at han har erklæret, at han
skal være barnets far.

Til nr. 33 (§ 33)

Bestemmelsen i § 33, stk. 1 indeholder en bemyndigelse for
social- og integrationsministeren til at fastætte regler om be-
handlingen af sager efter børneloven, herunder om frem-
gangsmåden ved anmeldelse og registrering af faderskab ef-
ter §§ 1-3, statsforvaltningernes behandling af faderskabssa-
ger, beregning af den periode, hvor moren blev gravid, og
gennemførelse af retsgenetiske undersøgelser. Efter den
gældende stk. 2 udarbejder social- og integrationsministeren
blanketter til brug for registrering af faderskab efter §§ 1-3
og for anerkendelse og afgivelse af erklæring efter §§ 14, 19
og 27. Social- og integrationsministeren kan bestemme, at
underskrifter skal være bekræftet af en advokat eller to vit-
terlighedsvidner eller bekræftet på anden måde.

Det foreslås, at bemyndigelsen i § 33 for social- og integra-
tionsministeren til at udarbejde administrative forskrifter om
behandlingen af sager om faderskab udvides til også at om-
fatte sager om medmoderskab.

Derudover foreslås, at den gældende bemyndigelsesbestem-
melse i § 14, stk. 8, hvorefter social- og integrationsministe-
ren kan bestemme, at en anerkendelse afgivet i udlandet skal
ligestilles med en anerkendelse for statsforvaltningen flyttes
uændret til et nyt stk. 3 i § 33.

Til nr. 34 (§ 34)

Bestemmelsen i § 34 indeholder en bemyndigelse for rege-
ringen til at indgå overenskomster med andre stater om for-
holdet mellem dansk og fremmed rets regler om fastsættelse
af faderskab og moderskab til børn. Herudover indeholder
bestemmelsen en bemyndigelse til social- og integrationsmi-
nisteren til at fastsætte regler om forholdet mellem danske
og andre nordiske landes regler om fastsættelse af faderskab
og moderskab til børn.

Bemyndigelsen foreslås udvidet til også at omfatte overens-
komster om forholdet mellem dansk og fremmed rets regler
om fastsættelse af medmoderskab til børn samt regler om
forholdet mellem danske og andre nordiske landes regler om
fastsættelse af medmoderskab til børn.

Til § 2

Adoptionsloven

Til nr. 1 (§ 1, stk. 3)

Adoptionslovens § 1 fastsætter det tidspunkt, fra hvilket en
dansk adoptionsbevilling har virkning.

Det gældende stk. 3 omhandler alene adoptioner, der er om-
fattet af adoptionslovens § 8 a, hvor en adoption af et barn
af en ægtefælle af samme køn eller af en registreret partner
efter adoptionslovens § 8 a har virkning fra barnets fødsel,
hvis samtykke til adoptionen modtages senest 3 måneder ef-
ter barnets fødsel. Bestemmelsen blev indført med lov nr.
494 af 12. juni 2009 for at sikre, at adoptioner efter lovens
§ 8 a fik virkning fra barnets fødsel.

Da § 8 a som nævnt neden for foreslås ophævet, foreslås
det, at stk. 3 ligeledes ophæves.

Til nr. 2 (§ 4, 3. pkt.)

Adoptionslovens § 4 regulerer, at en bevilling til adoption
som udgangspunkt kun kan meddeles den, som er fyldt 25
år. Efter bestemmelsens 3. pkt. kan en adoption efter § 8 a
bevilliges den, som er fyldt 18 år. Da § 8 a som nævnt neden
for foreslås ophævet, foreslås det, at 3. pkt. ophæves.

Til nr. 3 (§ 8 a)

Adoptionslovens § 8 a regulerer stedbarnsadoption af et
barn af en registreret partner eller ægtefælle af samme køn.
Bestemmelsen opstiller betingelser for, hvornår et samtykke
kan afgives med henblik på, at barnet kan adopteres af den
registrerede partner eller ægtefælle af samme køn. Det er en
betingelse, at barnet antages at være blevet til ved kunstig
befrugtning med donorsæd, at donor ikke udlægges som far,
jf. børnelovens § 28, stk. 1, og at parterne boede sammen på
tidspunktet for den kunstige befrugtning.

Med de foreslåede ændringer i børneloven, jf. forslagets § 1,
om muligheden for at fastslå medmoderskab til et barn efter
børnelovens regler, vil det ikke længere være relevant at
gennemføre stedbarnsadoptioner efter adoptionslovens § 8
a. På denne baggrund forslås § 8 a ophævet.

Til nr. 4 (§ 25, stk. 1, nr. 3)

Adoptionslovens § 25 indeholder en bemyndigelse for soci-
al- og integrationsministeren til at fastsætte regler om be-
handling af adoptionssager. Efter bestemmelsens nr. 3 kan
ministeren blandt andet fastsætte regler om afgivelse af sam-
tykke til adoption efter adoptionslovens § 8 a. Da § 8 a som
nævnt oven for foreslås ophævet, foreslås det, at henvisnin-
gen til bestemmelsen i nr. 3 udgår.

Til § 3

Forældreansvarsloven

Til nr. 1 (§ 6, stk. 2, nr. 1)

Bestemmelsen i den gældende § 6, stk. 1 og 2, nr. 1, regule-
rer, hvem der har forældremyndigheden over et barn, når
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forældrene er gift (ægtefæller eller registrerede partnere) el-
ler separerede ved barnets fødsel, har været gift inden for de
seneste 10 måneder før barnets fødsel eller indgår ægteskab
med hinanden efter barnets fødsel.

Efter det gældende stk. 1 har forældre, der er gift med hi-
nanden ved barnets fødsel, eller senere indgår ægteskab,
fælles forældremyndighed.

Efter det gældende stk. 2 har moren forældremyndigheden
alene, hvis ægtefællerne er separeret ved barnets fødsel,
medmindre 1) den separerede mand ifølge anerkendelse el-
ler dom anses som far til barnet, eller 2) forældrene har afgi-
vet erklæring efter § 7, stk.1, om at de sammen vil varetage
omsorgen og ansvaret for barnet. Efter det gældende stk. 3
har forældre, der har været gift med hinanden inden for de
sidste 10 måneder før barnets fødsel, fælles forældremyn-
dighed.

Med den foreslåede ændring udvides anvendelsesområdet
for stk. 2, nr. 1, således, at ægtefæller af samme køn og regi-
strerede partnere, der er separerede ved barnets fødsel, får
fælles forældremyndighed, hvis barnets medmor ifølge aner-
kendelse eller dom anses som barnets medmor.

Til nr. 2 (§ 7, stk. 1)

Bestemmelsen i § 7, stk. 1, regulerer fælles forældremyndig-
hed mellem forældre, der ikke er gift med hinanden.

Efter den gældende stk. 1 har forældre, der ikke er gift med
hinanden, fælles forældremyndighed, hvis 1) de efter børne-
loven har afgivet erklæring om, at de sammen vil varetage
omsorgen og ansvaret for barnet, eller 2) de har indgået afta-
le om fælles forældremyndighed.

Med den foreslåede ændring udvides nr. 1 således, at part-
nere af samme køn, der har afgivet en omsorgs- og ansvars-
erklæring, og hvor medmoderskabet er registreret efter den
foreslåede bestemmelse i børnelovens § 3 b, stk. 1, (forsla-
gets § 1, nr. 8) eller anerkendt efter børnelovens § 14, stk. 6,
(forslagets § 1, nr. 18) ligeledes automatisk får fælles foræl-
dremyndighed. Efter den nye bestemmelse i nr. 3 får foræl-
drene ligeledes fælles forældremyndighed, når manden efter
den foreslåede bestemmelse i børnelovens § 1 a (forslagets
§ 1, nr. 4) er registreret som far til barnet.

Til nr. 3 (§ 7, stk. 3)

Bestemmelsen i § 7, stk. 3, regulerer den fælles forældre-
myndighed mellem forældre, der ikke er gift med hinanden,
men som har haft fælles folkeregisteradresse inden for de
sidste 10 måneder før barnets fødsel.

Med den foreslåede ændring udvides anvendelsesområdet
for stk. 3 således, at bestemmelsen også omfatter tilfælde,
hvor det er en kvinde, der anses for medmor til barnet ifølge
anerkendelse eller dom. På denne måde vil forældrene auto-
matisk få fælles forældremyndighed på samme måde, som
hvis det var faderskab, der var fastslået ved anerkendelse el-

ler dom, og forældrene har eller har haft fælles folkeregister-
adresse inden for de sidste 10 måneder før barnets fødsel.

Til § 4

Lov om børns forsørgelse

Til nr. 1 og 2 (§ 19, stk. 1 og 2)

Efter § 19, stk. 1, i lov om børns forsørgelse kan statsforvalt-
ningen pålægge faren til et barn at udrede bidrag til udgifter-
ne ved fødslen og morens underhold i en periode før og efter
fødslen. Det foreslås at udvide anvendelsesområdet for be-
stemmelsen til også at omfatte et barns medmor.

Efter bestemmelsens stk. 2, kan statsforvaltningen pålægge
den, der har eller kan have besvangret en kvinde, at udrede
bidrag til de ved en abort forvoldte særlige udgifter. Det
foreslås at udvide anvendelsesområdet for bestemmelsen til
også at omfatte den – mand eller kvinde – der har givet sam-
tykke til, at en kvinde er behandlet med kunstig befrugtning,
når barnet må antages at være blevet til ved denne behand-
ling, jf. de foreslåede bestemmelser i børnelovens §§ 27, 27
a og 27 b (forslagets § 1, nr. 32).

Til § 5

Barselloven

Til nr. 1 og 2 (§ 7, stk. 2 og 3)

De gældende bestemmelser i barsellovens § 7, stk. 2 og 3,
om forældres ret til fravær i de første 14 uger efter barnets
fødsel tager sigte på de tilfælde, hvor barnet har en mor og
en far.

Efter den gældende § 7, stk. 1, har en mor ret og pligt til fra-
vær i de første 2 uger efter fødslen. Herefter har hun ret til
fravær i yderligere 12 uger. Efter stk. 2 indtræder faren i
morens ret til fravær efter stk. 1, hvis moren dør eller på
grund af sygdom bliver ude af stand til at passe barnet. Efter
det gældende stk. 3 har en far ret til fravær i 2 sammenhæn-
gende uger efter fødslen eller efter modtagelsen af barnet i
hjemmet eller efter aftale med arbejdsgiveren inden for de
første 14 uger efter fødslen.

Det foreslås, at bestemmelsernes anvendelsesområde udvi-
des således, at en medmor kan opnå samme ret til fravær
som en far.

Til nr. 3 (§ 8, stk. 8)

Barsellovens § 8 regulerer adoptanters ret til fravær i forbin-
delse med en adoption. I stk. 8 er det fastsat, hvornår en
adoptant, der har stedbarnsadopteret sin registrerede part-
ners barn, har ret til fravær.

En adoptant, der har stedbarnsadopteret sin registrerede
partners barn, har efter bestemmelsen ret til fravær i 2 sam-
menhængende uger efter fødslen eller efter modtagelsen af
barnet i hjemmet eller efter aftale med arbejdsgiveren inden
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for de første 14 uger efter fødslen, når adoptionen har rets-
virkninger fra barnets fødsel. Efter den 14. uge efter fødslen
eller modtagelsen af barnet i hjemmet har adoptanten ret til
fravær efter §§ 9 og 10. Hvis moren dør eller på grund af
sygdom bliver ude af stand til at passe barnet, indtræder
adoptanten i morens ret til fravær efter § 7, stk. 1. Det frem-
går af § 9, at efter den 14. uge efter barnets fødsel har hver
af forældrene ret til forældreorlov i 32 uger. Faren har dog
ret til at påbegynde forældreorloven inden for de første 14
uger efter fødslen. Efter § 10 har hver af forældrene ret til at
forlænge forældreorloven efter § 9 fra 32 uger til 40 uger.
Beskæftigede lønmodtagere og selvstændige erhvervsdri-
vende har ret til at forlænge forældreorloven efter § 9 fra 32
uger til 46 uger. Efter § 7, stk. 1, har en mor ret og pligt til
fravær i de første 2 uger efter fødslen. Herefter har hun ret
til fravær i yderligere 12 uger.

Med de foreslåede ændringer i børneloven, jf. forslagets § 1,
om muligheden for at få fastslået medmoderskab til et barn
efter børnelovens regler og de foreslåede ændringer i adopti-
onsloven om ophævelse af § 8 a, jf. forslagets § 2, nr. 3, vil
der ikke længere blive gennemført stedbarnsadoptioner efter
adoptionslovens § 8 a. På denne baggrund forslås barsello-
vens § 8, stk. 8 ophævet. Forslaget skal ses i sammenhæng
med de øvrige foreslåede ændringer i barselloven, hvor
medmoren sikres samme rettigheder til fravær i forbindelse
med fødsel og forældreorlov.

Der henvises til punkt 3.3. og 3.6. i de almindelige bemærk-
ninger.

Til nr. 4 (§ 9, 2. pkt.)

De gældende bestemmelser i barsellovens § 9, 2. pkt., om
forældres ret til fravær under forældreorlov tager sigte på de
tilfælde, hvor barnet har en mor og en far. Det foreslås, at
bestemmelsens anvendelsesområde udvides således, at en
medmor kan opnå samme ret til fravær under forældreorlov
som en far.

Til nr. 5 og 7 (§ 12, stk. 2 og § 14, stk. 2, 3.pkt)

Ændringerne af § 12, stk. 2 og § 14, stk. 2, 3. pkt., foreslås
konsekvensrettet som følge af, at barsellovens § 8, stk. 8,
foreslås ophævet, jf. forslagets § 5, nr. 3.

Til nr. 6 (§ 13, stk. 1)

De gældende bestemmelser i barsellovens § 13, stk. 1, om
fraværsret i tilfælde, hvor barnet er dødfødt eller dør inden
den 32. uge efter fødslen, tager sigte på de tilfælde, hvor
barnet har en mor og en far. Det foreslås, at bestemmelsens
anvendelsesområde udvides således, at en medmor kan opnå
samme ret til fravær som en far i de tilfælde, hvor barnet er
dødfødt eller dør inden den 32. uge efter fødslen.

Bestemmelsens 4. pkt. foreslås ophævet som følge af, at bar-
sellovens § 8, stk. 8, foreslås ophævet, jf. forslagets § 5, nr.
3.

Til nr. 8 (§ 15, stk. 3)

De gældende bestemmelser i barsellovens § 15 regulerer
proceduren for en lønmodtagers ret til at udnytte sin ret til
fravær før og i forbindelse med fødsel og efter fødslen samt
til forældreorlov.

De gældende stk. 1 og 2 vedrører en kvindelig lønmodtager,
dvs. barnets mor.

De gældende bestemmelser i stk. 3 vedrører en mandlig løn-
modtager, dvs. barnets far. Efter bestemmelsen har faren
pligt til at underrette arbejdsgivere om udnyttelse af sin ret
til fravær i 2 uger efter fødslen (barsellovens § 7, stk. 3, jf.
forslagets § 5, nr. 2). Det foreslås, at bestemmelsen også
skal finde anvendelse på kvindelige lønmodtagere, der ikke
er barnets mor, således at den omfatter barnets kommende
far og medmor.

Til nr. 9-11 (§ 15, stk. 7, § 23, stk. 1 og § 25, stk. 1)

Ændringen af § 15, stk. 7, § 23, stk. 1, og § 25, stk. 1, fore-
slås konsekvensrettet som følge af, at barsellovens § 8, stk.
8, foreslås ophævet, jf. forslagets § 5, nr. 3.

Til § 6

Retsplejeloven

Til nr. 1 (Overskriften til kapitel 42 a)

Der er tale om en konsekvensændring som følge af forslaget
om, at det fremover også skal være muligt ved dom at fast-
slå et medmoderskab, jf. lovforslagets § 1, nr. 25. Det fore-
slås, at reglerne i kapitel 42 a ikke kun skal finde anvendelse
på sager om faderskab, men også på sager om medmoder-
skab.

Til nr. 2 (§ 456 a)

Som en konsekvens af, at det fremover også skal være mu-
ligt ved dom at fastslå et medmoderskab, foreslås det, at
§ 456 a ændres således, at reglerne i kapitel 42 a fremover
anvendes både på sager om faderskab og medmoderskab, jf.
lovforslagets § 1, nr. 25.

Til nr. 3 (§ 456 b)

Bestemmelsen i § 456 b omhandler, hvornår en faderskabs-
sag kan indbringes for retten her i landet.

Efter den gældende stk. 1 kan en faderskabssag indbringes
for retten her i landet, hvis moren eller barnet har bopæl her,
en mand, der er part i sagen, har bopæl eller ophold her, el-
ler hans dødsbo behandles eller har været behandlet her, el-
ler faderskabet her i landet er registreret eller anerkendt efter
børneloven eller fastslået ved dom. Efter det gældende stk. 2
kan en sag efter anmodning fra en mand, der efter børnelo-
vens § 6 har ret til at få prøvet, om han er barnets far, dog
kun indbringes for retten her i landet, hvis moren og barnet
har bopæl her.
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Den foreslåede ændring af § 456 b, stk. 1, indebærer, at ikke
kun en sag om faderskab, men fremover også en sag om
medmoderskab, vil kunne indbringes for retten her i landet,
hvis en kvinde, der som mulig medmor er part i sagen, har
bopæl eller ophold her, eller hendes dødsbo behandles eller
har været behandlet her, eller medmoderskabet er registreret
efter de foreslåede bestemmelser i børnelovens §§ 3 a - 3 c,
anerkendt efter børnelovens §§ 14 eller 19 eller fastslået ved
dom.

Den foreslåede ændring af § 456 b, stk. 2, er en konsekvens
af, at det foreslås i børneloven at indsætte en ny § 6 a om, at
en mand eller en kvinde, der har givet samtykke eller erklæ-
ring efter de foreslåede bestemmelser i §§ 27, 27 a eller 27 b
(behandling med kunstig befrugtning og erklæring om fa-
derskab eller medmoderskab), kan rejse sag om faderskab
eller medmoderskab. Det foreslås, at den begrænsning i
domstolenes internationale kompetence, som i dag allerede
gælder for en mand, som i medfør af børnelovens § 6 har ret
til at få prøvet, om han er barnets far, fremover også finder
anvendelse på sager efter børnelovens § 6 a. Sådan en sag
kan således alene indbringes for retten her i landet, såfremt
moren og barnet har bopæl her.

Til nr. 4 (§ 456 c)

Nyaffattelsen af § 456 c, stk. 2, er en konsekvens af, at en
kvinde som følge af forslaget om ændring af børnelovens
§ 9 og § 17 (lovforslagets § 1, nr. 15 og 21), som mulig
medmor ligesom en mulig far kan være part i en sag om fa-
derskab eller medmoderskab.

Ændringen indebærer, at sag om faderskab eller medmoder-
skab, hvis moren ikke har hjemting her i landet, kan indbrin-
ges for den byret, hvor en mulig medmor har hjemting. Æn-
dringen indebærer endvidere, at når flere personer i medfør
af § 456 e, stk. 1, nr. 3, (lovforslagets § 6, nr. 5), ved sagens
indbringelse for retten er parter i sagen, er det justitsministe-
ren, der bestemmer, hvilken af de kompetente byretter sagen
skal indbringes for.

Til nr. 5 (§ 456 e)

Der er tale om en konsekvensændring som følge af forslaget
om, at det fremover skal være muligt ved domstolene at
fastslå et medmoderskab, jf. lovforslagets § 1, nr. 25. Med
ændringen af § 456 e, stk. 1, nr. 3, får en mulig medmor
fremover partsstatus i en sag ved domstolene om faderskab
eller medmoderskab.

Til nr. 6 (§ 456 f)

Der er tale om en konsekvensændring som følge af forslaget
om, at det fremover skal være muligt ved domstolene at
fastslå et medmoderskab, jf. lovforslagets § 1, nr. 25. En
kvinde kan således fremover som mulig medmor være part i
en sag om medmoderskab. Ændringen indebærer, at der og-
så skal gives meddelelse om sagens indbringelse for retten
til en mulig medmor, som inddrages under sagens behand-
ling ved retten.

Til nr. 7 (§ 456 g)

Der er tale om en konsekvensændring som følge af forslaget
om, at det fremover skal være muligt ved domstolene at
fastslå et medmoderskab, jf. lovforslagets § 1, nr. 25. Det
foreslås, at § 456 g formuleres kønsneutralt således, at der
også for en eventuel medmor skal beskikkes en advokat, når
der efter indkaldelse ved bekendtgørelse i Statstidende eller
i tilfælde, hvor hun er død, ikke gives møde af hende eller
hendes dødsbo.

Til nr. 8 (§ 456 h)

Der er tale om en konsekvensændring som følge af forslaget
om, at det fremover skal være muligt ved domstolene at
fastslå et medmoderskab, jf. lovforslagets § 1, nr. 25. Det
foreslås, at eksemplet på politiets bistand udvides, så det og-
så fremgår, at politiet blandt andet skal bidrage til sagens
oplysning ved i fornødent omfang at eftersøge en opgiven
medmodermulighed.

Til nr. 9 og 10 (§ 456 i)

Den foreslåede ændring af § 456 i, stk. 1, er en konsekvens
af, at en eventuel mulig medmor i medfør af den foreslåede
ændring af børnelovens § 17, jf. lovforslagets § 1, nr. 21,
fremover vil skulle inddrages i en sag om faderskab eller
medmoderskab. Ændringen betyder, at moren fremover også
vil være forpligtet til at afgive forklaring om en eventuel
mulig medmor.

Den foreslåede ændring af § 456 i, stk. 2, skal ses i lyset af,
at en kvinde, der som mulig medmor fremover er part i sag-
er om faderskab og medmoderskab – ligesom en mulig far –
også bør være forpligtet til at afgive forklaring i retten om
blandt andet sit samtykke til kunstig befrugtning. Den fore-
slåede kønsneutrale formulering indebærer således, at også
mulige medmødre fremover pålægges vidnepligt i sager om
faderskab og medmoderskab.

Bestemmelsen vil herefter i højere grad komme til at afspej-
le, at faderskab kan fastslås både på baggrund af et genetisk
faderskab og et samtykke til kunstig befrugtning, jf. herved
den foreslåede nye bestemmelse i børnelovens § 20, stk. 5
(forslagets § 1, nr. 25).

Det bemærkes i den forbindelse, at retsplejelovens § 341,
som fremgår af retsplejelovens kapitel 32 om almindelige
bestemmelser for rettergangsmåden, også finder anvendelse
i sager om faderskab og medmoderskab. Vidnepligten for
mulige fædre og mulige medmødre i medfør af § 456 i, stk.
2, omfatter i overensstemmelse hermed kun det for domfæl-
delse nødvendige. En kvinde, der som mulig medmor er part
i sagen, eller en mand, som i medfør af børnelovens §§ 27,
27 a eller 27 b har samtykket til den kunstige befrugtning,
hvorved barnet må antages at være blevet til, vil som alt-
overvejende hovedregel ikke have pligt til at afgive forkla-
ring om, hvorvidt den pågældende i den periode, hvor mo-
ren blev gravid, har haft seksuelt forhold til hende.
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Til nr. 11 og 12 (§ 456 k)

Der er tale om en konsekvensændring som følge af forslaget
om, at en kvinde som mulig medmor fremover vil kunne
være part i en sag om faderskab eller medmoderskab, jf. den
foreslåede ændring af § 456 e, stk. 1, nr. 3 (forslagets § 6,
nr. 5). Ændringen indebærer, at vedkommende kvinde ikke
selv kan udtræde af sagen.

Efter den gældende bestemmelse i § 456 k, stk. 1, kan retten
træffe afgørelse uden hensyn til parternes påstande og an-
bringender. Efter stk. 2 kan retten træffe bestemmelse om, at
en mand ikke længere skal være inddraget som part i sagen.
Herudover fremgår det af det gældende stk. 3, at sagen hæ-
ves, når 1) faderskabet er anerkendt, jf. børnelovens § 19, 2)
ingen af de mænd, der er parter i sagen bliver dømt som far,
3) barnet er afgået ved døden, og hverken moren eller no-
gen, som har retlig interesse i det, anmoder om, at faderska-
bet fastslås, eller 4) ingen fadermuligheder er oplyst eller
kan identificeres eller findes.

Ved ændring af den gældende § 456 k, stk. 2, erstattes mand
med person, således at bestemmelsen både omfatter mænd
og kvinder.

Ændringerne af § 456 k, stk. 3, indebærer, at en sag om fa-
derskab eller medmoderskab hæves, når et medmoderskab
er anerkendt, når den kvinde, der som mulig medmor er part
i sagen, ikke bliver dømt som medmor, eller når ingen med-
modermuligheder er oplyst, kan identificeres eller findes.
Det er fortsat en forudsætning, at betingelserne også er op-
fyldt for så vidt angår mulige fædre.

Til nr. 13 (§ 456 n)

Der er tale om en konsekvensændring som følge af forslaget
om, at det fremover skal være muligt ved domstolene at
fastslå et medmoderskab, jf. lovforslagets § 1, nr. 25. Forsla-
get tilsigter således ikke en ændring af reglen i § 456 n, stk.
1, om, at retten snarest muligt skal meddele statsforvaltnin-
gen, at et faderskab er fastslået, eller at en sag herom er hæ-
vet, ud over, at bestemmelsen foreslås udvidet til også at
omfatte sag om medmoderskab.

Til nr. 14 (§ 456 o)

Ændringen er en konsekvens af, at en mulig medmor frem-
over i medfør af børnelovens § 17 vil skulle inddrages i en
sag om faderskab eller medmoderskab, jf. lovforslagets § 1,
nr. 21.

Med en foreslåede ændring af § 456 o, stk. 3, vil landsretten
også kunne hjemvise en sag om medmoderskab til fornyet
behandling ved byretten, hvis der under en ankesag opstår
spørgsmål om inddragelse af en mulig medmor, som ikke
var inddraget under sagens behandling ved byretten.

Til § 7

Arveloven

Til nr. 1 og 2 (§ 3)

Den foreslåede ændring, hvorved arvelovens § 3 gøres køns-
neutral, er af teknisk karakter og sikrer, at lovgivningen i
højere grad afspejler en ligestilling af par af samme køn og
par af forskelligt køn. Ændringen præciserer samtidig, at arv
efter en arvelader, som har haft forældre af samme køn, for-
deles på samme måde som arv efter en arvelader med foræl-
dre af forskelligt køn.

Til §§ 8 og 9

Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser

Det foreslås i § 8, at loven træder i kraft den 1. december
2013. Der er herved taget hensyn til, at de lovændringer, der
følger af loven, medfører behov for udstedelse af admini-
strative forskrifter samt ændringer af blanketter, hjemmesi-
der m.v., der skal være klar på ikrafttrædelsestidspunktet.
Der er endvidere taget hensyn til ændringen af lov om kun-
stig befrugtning, jf. punkt 3.2.3.2.2. i de almindelige be-
mærkninger.

Det foreslås videre, at loven med de undtagelser, der frem-
går af § 9, finder anvendelse fra ikrafttrædelsen.

I stk. 1 foreslås det, at børnelovens §§ 27, 27 a og 27 b (for-
slagets § 1, nr. 32) om, hvem der anses som far eller med-
mor til et barn, der er blevet til ved kunstig befrugtning, ale-
ne finder anvendelse, hvis samtykket til den kunstige be-
frugtning og erklæringen om at skulle være barnets far eller
medmor er afgivet efter lovens ikrafttræden.

I stk. 2 foreslås det, at børnelovens §§ 27 c og 28 (§ 1, nr.
32,) om, hvornår en sæddonor anses som far til et barn, der
er blevet til ved kunstig befrugtning med hans sæd, alene
finder anvendelse på børn, der er blevet til ved kunstig be-
frugtning, der er foretaget efter lovens ikrafttræden.

Samtidig foreslås det i stk. 3, at de hidtil gældende bestem-
melser i børnelovens §§ 27 og 28 om faderskab til børn, der
er blevet til ved kunstig befrugtning, fortsat finder anvendel-
se på børn, der er blevet til ved kunstig befrugtning, der er
foretaget før lovens ikrafttræden. I relation til sådanne børn
foreslås det i stk. 4, at de hidtil gældende bestemmelser i
§ 1, stk. 3, § 4, 3. pkt., § 8 a og § 25, nr. 3, i adoptionsloven
fortsat finder fortsat anvendelse. Det foreslås dog, at disse
bestemmelser kun finder anvendelse, hvis statsforvaltningen
inden 3 måneder efter barnets fødsel har modtaget samtyk-
ket til adoptionen. Herved sikres det, at et registreret par, der
har fået et barn ved kunstig befrugtning med anonym donor-
sæd, gennem stedbarnsadoption efter adoptionslovens § 8 a,
der foreslås ophævet, jf. forslagets § 2, nr. 3, begge kan bli-
ve barnets retlige forældre. Sådanne børn vil således fortsat
kunne få to retlige forældre fra fødslen. Det foreslås i den
forbindelse, at denne mulighed for stedbarnsadoption kun
skal finde anvendelse, hvis statsforvaltningen inden 3 måne-
der efter barnets fødsel modtager morens samtykke til adop-
tionen. De gældende regler om stedbarnsadoption indehol-
der ikke et tilsvarende krav, men det fremgår af forarbejder-
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ne til adoptionslovens § 8 a (L 105 – FT 2008-09), der blev
indsat i adoptionsloven ved lov nr. 494 af 12. juni 2009 om
ændring af adoptionsloven og forskellige andre love (Adop-
tion uden samtykke, stedbarnsadoption af registreret part-
ners barn fra fødslen m.v.), at sager om stedbarnsadoption af
en registreret partners barn vil blive behandlet efter de al-
mindelige bestemmelser om stedbarnsadoption i adoptions-
lovens § 8, hvis samtykket modtages senere end 3 måneder
efter barnets fødsel. For at klargøre retstilstanden foreslås
denne »ansøgningsfrist« indsat direkte i lovteksten.

Endelig foreslås det i stk. 5, at de hidtil gældende regler om
ret til barsel og forældreorlov ved barsel i barselloven fortsat
finder anvendelse, når der er sket en stedbarnsadoption efter
adoptionslovens § 8 a. Dette indebærer, at når der er gen-
nemført stedbarnsadoption efter adoptionslovens § 8 a, be-
varer adoptanten sin ret til barsel og forældreorlov, der føl-
ger af de hidtil gældende regler i barselloven, navnlig lovens
§ 8, stk. 8. Dette omfatter også stedbarnsadoption, der gen-
nemføres efter lovens ikrafttræden.

Til § 10

Territorial gyldighed

Bestemmelsens stk. 1 vedrører lovens territoriale område.
Det foreslås, at loven ikke skal gælde for Færøerne og Grøn-
land.

I stk. 2 foreslås det, at loven ved kongelig anordning helt el-
ler delvist kan sættes i kraft for Færøerne og Grønland med
de ændringer, som de færøske og grønlandske forhold tilsi-
ger. Lovens §§ 5 og 6 skal dog ikke kunne sættes i kraft, da
barselloven og retsplejeloven ikke gælder for hverken Fæ-
røerne eller Grønland.

På Færøerne findes reglerne om faderskab i lov om børns
retsstilling, der er sat i kraft for Færøerne ved kongelig an-
ordning nr. 367 af 29. november 1962. I Grønland findes
reglerne om faderskab i lov nr. 197 af 16. juni 1962 om

børns retsstilling i Grønland med senere ændringer. Børne-
loven kan ved kongelig anordning sættes i kraft for Færøer-
ne og Grønland, men dette er endnu ikke sket.

Adoptionsloven er sat i kraft for Færøerne, jf. kongelig an-
ordning nr. 1169 af 25. november 2006 om ikrafttræden for
Færøerne af lov om adoption. Adoptionsloven er sat i kraft
for Grønland, jf. kongelig anordning nr. 410 af 21. april
2010 om ikrafttræden for Grønland af forskellige love om
ændring af adoptionsloven.

Forældreansvarsloven er ikke sat i kraft for Grønland, og
reglerne om forældremyndighed og samvær m.v. findes i an-
ordning nr. 306 af 14. maj 1993 om ikrafttræden for Grøn-
land af myndighedsloven. Forældreansvarsloven er ikke sat i
kraft for Færøerne, og reglerne om forældremyndighed og
samvær m.v. findes i anordning nr. 228 af 15. marts 2007
om ikrafttræden for Færøerne af lov om forældremyndighed
og samvær.

På Færøerne findes reglerne om børns forsørgelse i lov om
børns retsstilling, der er sat i kraft for Færøerne ved konge-
lig anordning nr. 367 af 29. november 1962. Visse senere
ændringer af loven er ligeledes sat i kraft for Færøerne.

I Grønland findes reglerne om børns forsørgelse i lov nr.
197 af 16. juni 1962 om børns retsstilling i Grønland med
senere ændringer. Lov om børns forsørgelse kan ved konge-
lig anordning sættes i kraft for Grønland.

På Færøerne findes reglerne om arv i arvelov nr. 215 fra 31.
maj 1963, der er sat i kraft for Færøerne ved kongelig anord-
ning nr. 272 af 14. maj 1986, som senest ændret ved anord-
ning nr. 582 af 23. juni 2008. Arveloven fra 2007 kan ved
kongelig anordning sættes i kraft for Færøerne.

I Grønland finders reglerne om arv i lov nr. 154 af 5. maj
1964 om arvelov for Grønland med senere ændringer. Arve-
loven fra 2007 kan ved kongelig anordning sættes i kraft for
Grønland.
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Bilag 1
Lovforslaget sammenholdt med gældende lov

Gældende formulering Lovforslaget

§ 1

I børneloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1047 af 8. novem-
ber 2012, foretages følgende ændringer:

1. § 1, stk. 1, affattes således:

§ 1. Fødes et barn af en gift kvinde, anses ægtemanden
som far til barnet. Registrering af faderskabet sker i forbin-
delse med registrering af barnets fødsel.

Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 gælder ikke, hvis
1) ægtefællerne ved barnets fødsel er separerede,

»Fødes et barn af en kvinde, der er gift med en mand, an-
ses ægtemanden som far til barnet, jf. dog stk. 2. Registre-
ring af faderskabet foretages af personregisterføreren i
forbindelse med registrering af barnets fødsel.«

2) moderen inden for de sidste 10 måneder før barnets fød-
sel har været gift med en anden mand uden at være separe-
ret eller
3) begge ægtefæller anmoder om, at der rejses faderskabs-
sag.

2. § 1, stk. 2, nr. 2, affattes således:
»2) moderen inden for de sidste 10 måneder før barnets
fødsel har haft en anden ægtefælle eller en registreret part-
ner uden at være separeret, eller«.

Stk. 3. Bestemmelsen i stk. 1 finder tilsvarende anvendel-
se, hvis ægtemanden er død inden for de sidste 10 måneder
før barnets fødsel.

Stk. 4. Bestemmelsen i stk. 3, jf. stk. 1, gælder ikke, hvis
1) ægtefællerne på dødstidspunktet var separerede,

3. § 1, stk. 4, nr. 2, affattes således:

2) moderen inden for de sidste 10 måneder før barnets fød-
sel har været gift med en anden mand uden at være separe-
ret eller
3) moderen anmoder om, at der rejses faderskabssag.

»2) moderen inden for de sidste 10 måneder før barnets
fødsel har haft en anden ægtefælle eller en registreret part-
ner uden at være separeret, eller«.

4. Efter § 1 indsættes:

»§ 1 a. Fødes et barn af en kvinde, der er gift med en
kvinde eller har en registreret partner, registreres sæddo-
nor som far til barnet, når betingelserne i § 27 a, stk. 1, er
opfyldt, jf. dog stk. 3. Registrering af faderskabet foreta-
ges af statsforvaltningen i forbindelse med barnets fødsel.

Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 finder tilsvarende anven-
delse, hvis sæddonoren er død før barnets fødsel, men ef-
ter at moderen har modtaget behandling med kunstig be-
frugtning.

Stk. 3. Bestemmelserne i stk. 1 og 2 gælder ikke, hvis
1) moderen inden for de sidste 10 måneder før barnets
fødsel har været gift eller registreret partner med en anden
end den kvinde, der har givet samtykke efter § 27 eller
§ 27 a, stk. 2, uden at være separeret, eller
2) en part, der er omfattet af § 27 a, anmoder om, at der
rejses sag om faderskab eller medmoderskab.«

§ 2. Fødes et barn af en ugift kvinde, anses en mand som
far til barnet, hvis han og moderen skriftligt erklærer, at de
sammen vil varetage omsorgen og ansvaret for barnet. Re-

5. I § 2, stk. 1, 2. pkt., ændres »sker« til: »foretages af per-
sonregisterføreren«.
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gistrering af faderskabet sker i forbindelse med registrering
af barnets fødsel.

Stk. 2. Hvis et barn er dødfødt eller dør, før registrerin-
gen af barnets fødsel finder sted, kan en mand i forbindelse
med registreringen af barnets fødsel registreres som far til
barnet, hvis han og moderen sammen skriftligt erklærer, at
de ønsker ham registreret som faderen.

Stk. 3. Bestemmelserne i stk. 1 og 2 gælder ikke, hvis 6. § 2, stk. 3, nr. 1, affattes således:
1) moderen inden for de sidste 10 måneder før barnets fød-
sel har været gift med en anden mand uden at være separe-
ret eller
2) en eller begge parter på tidspunktet for erklæringen er
umyndig eller under værgemål.

»1) moderen inden for de sidste 10 måneder før barnets
fødsel har haft en anden ægtefælle eller en registreret part-
ner uden at være separeret, eller«.

7. § 3 affattes således:

§ 3. Er faderskab før barnets fødsel anerkendt efter § 14,
stk. 1 eller stk. 2, nr. 1, kan det på dette grundlag registre-
res i forbindelse med registreringen af barnets fødsel.

»§ 3. Er faderskab før barnets fødsel anerkendt efter
§ 14, stk. 1, § 14, stk. 2, nr. 1, eller § 14, stk. 4, nr. 1, kan
det på dette grundlag registreres af personregisterføreren i
forbindelse med registreringen af barnets fødsel.«

8. Efter kapitel 1 indsættes:

»Kapitel 1 a
Registrering af medmoderskab i forbindelse med fødslen

§ 3 a. Fødes et barn af en kvinde, der er gift med en
kvinde eller har en registreret partner, registreres ægtefæl-
len eller partneren som medmor til barnet, når betingelser-
ne i § 27 eller § 27 a, stk. 2, er opfyldt, jf. dog stk. 2. Re-
gistreringen af medmoderskabet foretages af statsforvalt-
ningen i forbindelse med barnets fødsel.

Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 gælder ikke, hvis
1) ægtefællerne eller de registrerede partnere ved barnets
fødsel er separerede,
2) moderen inden for de sidste 10 måneder før barnets
fødsel har været gift eller registreret partner med en anden
mand eller kvinde uden at være separeret, eller
3) begge ægtefæller eller registrerede partnere anmoder
om, at der rejses sag om faderskab eller medmoderskab.

Stk. 3. Bestemmelsen i stk. 1 finder tilsvarende anven-
delse, hvis ægtefællen eller den registrerede partner er død
før barnets fødsel, men efter at moderen har modtaget be-
handling med kunstig befrugtning, og betingelserne i § 27
eller § 27 a, stk. 2, er opfyldt, jf. dog stk. 4.

Stk. 4. Bestemmelsen i stk. 3, jf. stk. 1, gælder ikke, hvis
1) ægtefællerne eller de registrerede partnere på dødstids-
punktet var separerede,
2) moderen inden for de sidste 10 måneder før barnets
fødsel har været gift eller registreret partner med en anden
mand eller kvinde uden at være separeret, eller
3) moderen anmoder om, at der rejses sag om faderskab
eller medmoderskab.

§ 3 b. Fødes et barn af en ugift kvinde, anses en kvinde
som medmor til barnet, hvis hun og moderen skriftligt er-
klærer, at de sammen vil varetage omsorgen og ansvaret
for barnet, og betingelserne i § 27 eller 27 a, stk. 2, er op-
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fyldt, jf. dog stk. 3. Registreringen af medmoderskabet
foretages af statsforvaltningen i forbindelse med fødslen.

Stk. 2. Hvis barnet er dødfødt eller dør, før registrerin-
gen af barnets fødsel finder sted, kan en kvinde i forbin-
delse med registreringen af barnets fødsel registreres som
medmor til barnet, hvis hun og moderen skriftligt erklæ-
rer, at de ønsker hende registreret som medmor, og betin-
gelserne i § 27 eller § 27 a, stk. 2, er opfyldt, jf. dog stk. 3.

Stk. 3. Bestemmelserne i stk. 1 og 2 gælder ikke, hvis
1) moderen inden for de sidste 10 måneder før barnets
fødsel har været gift eller registreret partner med en anden
mand eller kvinde uden at være separeret, eller
2) en eller begge parter på tidspunktet for erklæringen er
umyndig eller under værgemål.

§ 3 c. Er medmoderskab før barnets fødsel anerkendt ef-
ter § 14, stk. 1, kan det på dette grundlag registreres af
personregisterføreren i forbindelse med registreringen af
barnets fødsel.«

Kapitel 2 9. Overskriften til kapitel 2 affattes således:

Faderskabssag ved statsforvaltningen »Kapitel 2
Sag om faderskab og medmoderskab ved statsforvaltnin-

gen«.
10. § 5 affattes således:

§ 5. Er faderskab registreret eller anerkendt ved statsfor-
valtningen, kan sag inden seks måneder efter barnets fødsel
rejses af moderen, faderen eller barnets værge.

Stk. 2. Er faderskab registreret efter § 1, kan sag inden
for samme frist rejses af faderens dødsbo, medmindre fade-
ren må anses for at have anerkendt barnet som sit.

»§ 5. Er faderskab eller medmoderskab registreret efter
kapitel 1 eller 1 a eller anerkendt ved statsforvaltningen,
kan sag inden seks måneder efter barnets fødsel rejses af
moderen, faderen, medmoderen eller barnets værge.

Stk. 2. Er faderskab registreret efter §§ 1 eller 1 a, eller
er medmoderskab registreret efter § 3 a, kan sag inden for
samme frist rejses af faderens eller medmoderens dødsbo,
medmindre faderen eller medmoderen må anses for at ha-
ve anerkendt barnet som sit.«

11. § 6 affattes således:

§ 6. En mand, som har haft seksuelt forhold til moderen i
den periode, hvor hun blev gravid, har ret til at få prøvet,
om han er barnets far, jf. dog stk. 2 og § 10. Anmodning
herom skal være skriftlig og skal fremsættes inden seks
måneder efter barnets fødsel, medmindre der på tidspunktet
for anmodningen verserer en faderskabssag.

Stk. 2. Er en mand registreret som barnets far efter § 1,
§ 2 eller § 3, jf. § 14, stk. 1, kan en anden mand ikke rejse
faderskabssag efter stk. 1. Uanset 1. pkt. kan en mand dog
rejse faderskabssag, hvis han i den periode, hvor moderen
blev gravid, var gift med moderen uden at være separeret
eller levede i et fast samlivsforhold med hende.

Stk. 3. En mand, der inden for de sidste 10 måneder før
barnets fødsel har været gift med moderen uden at være se-
pareret, skal snarest muligt have skriftlig meddelelse om
barnets fødsel med vejledning om sin ret til at rejse fader-

»§ 6. En mand, som har haft seksuelt forhold til mode-
ren i den periode, hvor hun blev gravid, har ret til at få
prøvet, om han er barnets far, jf. dog stk. 2 og § 10. An-
modningen herom skal være skriftlig og skal fremsættes
inden seks måneder efter barnets fødsel, medmindre der
på tidspunktet for anmodningen verserer en sag om fader-
skab eller medmoderskab.

Stk. 2. Er en mand registreret som barnets far, eller er en
kvinde registreret som barnets medmor, kan der ikke rej-
ses faderskabssag efter stk. 1, jf. dog §§ 6 a og 6 b. Uanset
1. pkt. kan en mand dog rejse faderskabssag, hvis han i
den periode, hvor moderen blev gravid, var gift med mo-
deren uden at være separeret eller levede i et fast samlivs-
forhold med hende.«
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skabssag. Det gælder dog ikke, hvis han allerede er part i
sagen.

12. Efter § 6 indsættes:

»§ 6 a. En mand eller kvinde, som har afgivet samtykke
eller erklæring efter §§ 27, 27 a eller 27 b, kan rejse sag
om faderskab eller medmoderskab. § 6, stk. 1, 2. pkt., fin-
der tilsvarende anvendelse.

§ 6 b. En mand, som inden for de sidste 10 måneder før
barnets fødsel har været gift med moderen uden at være
separeret, skal snarest muligt have skriftlig meddelelse om
barnets fødsel med vejledning om sin ret til at rejse fader-
skabssag. Det gælder dog ikke, hvis han allerede er part i
sagen.

Stk. 2. En kvinde, som inden for de sidste 10 måneder
før barnets fødsel har været gift eller registreret partner
med moderen uden at være separeret, skal snarest muligt
have skriftlig meddelelse om barnets fødsel med vejled-
ning om sin ret til at rejse medmoderskabssag. Det gælder
dog ikke, hvis kvinden allerede er part i sagen.«

13. § 7 affattes således:

§ 7. Er faderskab ikke registreret efter §§ 1-3, og er der
ikke rejst sag af andre, rejser statsforvaltningen sag, jf. dog
stk. 2.

Stk. 2. Er barnet død, skal faderskab kun søges fastslået,
såfremt moderen eller nogen, som har retlig interesse i det,
anmoder om det.

»§ 7. Er faderskab eller medmoderskab ikke registreret,
og er der ikke rejst sag af andre, rejser statsforvaltningen
sag, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Er barnet død, skal faderskab eller medmoder-
skab kun søges fastslået, hvis moderen eller nogen, som
har retlig interesse i det, anmoder om det.«

14. § 8 affattes således:

§ 8. Moderen skal oplyse, hvem der er eller kan være
barnets far, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 gælder ikke ved anerken-
delse af faderskab efter § 14, stk. 1. Er faderskab registreret
efter §§ 1 eller 2 eller efter § 3, jf. § 14, stk. 1, eller er der
efter barnets fødsel sket anerkendelse efter § 14, stk. 1,
gælder stk. 1 endvidere kun, hvis det fastslås eller må anses
for væsentligt bestyrket, at den mand, der er registreret som
far eller har anerkendt faderskabet, ikke er barnets far.

Stk. 3. Oplyser moderen ikke, hvem der er eller kan være
barnets far, skal hun vejledes om, hvilken betydning dette
vil kunne få for hende og barnet.

»§ 8. Moderen skal oplyse, hvem der er eller kan være
barnets far. Hun skal endvidere oplyse, om hun er blevet
behandlet med kunstig befrugtning, hvis barnet kan være
blevet til ved denne behandling, og i givet fald oplyse,
hvem der har samtykket til behandlingen. 1. og 2. pkt.
gælder dog ikke, hvis stk. 2-4 finder anvendelse.

Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 gælder ikke ved anerken-
delse af faderskab eller medmoderskab efter § 14, stk. 1.

Stk. 3. Er faderskab registreret efter kapitel 1, eller er fa-
derskab efter barnets fødsel anerkendt efter § 14, stk. 1,
gælder stk. 1 kun, hvis det fastslås eller må anses for væ-
sentligt bestyrket, at den mand, der er registreret som bar-
nets far, eller som har anerkendt faderskabet, ikke er bar-
nets far, jf. dog stk. 4.

Stk. 4. Er moderen blevet behandlet med kunstig be-
frugtning, og er faderskab eller medmoderskab registreret
efter kapitel 1 eller 1 a, eller er faderskab eller medmoder-
skab anerkendt efter barnets fødsel efter § 14, stk. 1, gæl-
der stk. 1 kun, hvis det må anses for væsentligt bestyrket,
at barnet ikke er blevet til ved denne behandling.
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Stk. 5. Giver moderen ikke de oplysninger, der fremgår
af stk. 1, skal hun vejledes om, hvilken betydning dette vil
kunne få for hende og barnet.«

15. § 9, stk. 1, nr. 4 og 5, ophæves, og i stedet indsættes:
§ 9. Sagens parter er

1) barnet eller dets dødsbo,
2) moderen eller hendes dødsbo,
3) en mand, der er registreret som far eller har anerkendt
faderskabet, eller hans dødsbo,
4) en mand, der efter moderens oplysning er eller kan være
barnets far, jf. § 8, eller hans dødsbo og
5) en mand, der har ret til at få prøvet, om han er barnets
far, jf. § 6, eller hans dødsbo.

Stk. 2. Er moderen død, inddrager statsforvaltningen efter
anmodning fra barnets værge en mand som part, hvis det
antageliggøres, at han er eller kan være barnets far.

»4) en mand, der efter moderens oplysninger er eller kan
være barnets far, jf. § 8, eller hans dødsbo,
5) en mand, der har ret til at få prøvet, om han er barnets
far, jf. §§ 6 eller 6 a, eller hans dødsbo,
6) en kvinde, der er registreret som medmor eller har aner-
kendt medmoderskabet, eller hendes dødsbo, og
7) en kvinde, der har ret til at få prøvet, om hun er barnets
medmor, jf. 6 a, eller hendes dødsbo.«

§ 12. Statsforvaltningen kan bestemme, at en mand, der
utvivlsomt ikke er barnets far, skal udtræde af sagen.

16. I § 12 indsættes efter »far,«: »og at en kvinde, der
utvivlsomt ikke kan anses som barnets medmor,«.

17. Overskriften før § 14 affattes således:
Anerkendelse af faderskab »Anerkendelse af faderskab og medmoderskab«.

18. § 14 affattes således:

§ 14. En mand kan anerkende faderskabet til et barn, hvis
han og moderen erklærer, at de sammen vil varetage om-
sorgen og ansvaret for barnet. Det gælder dog ikke, hvis
moderen inden for de sidste 10 måneder før barnets fødsel
eller forventede fødsel har været gift med en anden mand
uden at være separeret.

Stk. 2. En mand, som har haft seksuelt forhold til barnets
mor i den periode, hvor hun blev gravid, kan anerkende fa-
derskabet, hvis
1) moderen efter det oplyste ikke har haft seksuelt forhold
til andre mænd i denne periode eller
2) han utvivlsomt er barnets far.

Stk. 3. Har moderen haft seksuelt forhold til andre mænd
i den periode, hvor hun blev gravid, kan en mand anerken-
de faderskabet, hvis han og moderen erklærer, at de sam-
men vil varetage omsorgen og ansvaret for barnet. Aner-
kendelsen skal tiltrædes af andre mænd, som er parter i
sagen.

Stk. 4. Anerkendelse efter stk. 1-3 skal ske skriftligt. An-
erkendelse efter stk. 3 kan kun ske under et møde i statsfor-
valtningen.

Stk. 5. Er en af parterne frataget den retlige handleevne
efter værgemålslovens § 6, kan der ikke ske anerkendelse
efter stk. 1-3. Er manden umyndig som følge af mindreå-
righed, skal værgen samtykke i anerkendelsen. Retsplejelo-
vens § 257, stk. 1, 2. pkt., finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 6. Inden anerkendelse efter stk. 1-3 skal den mand,
som anerkender faderskabet, være gjort bekendt med rets-
virkningerne af anerkendelsen og med, at han kan kræve
sagen afgjort ved retten.

»§ 14. En mand kan anerkende faderskabet til et barn,
hvis han og moderen erklærer, at de sammen vil varetage
omsorgen og ansvaret for barnet. Det gælder dog ikke,
hvis moderen inden for de sidste 10 måneder før barnets
fødsel eller forventede fødsel har været gift eller har haft
en registreret partner uden at være separeret. 1. og 2. pkt.
finder tilsvarende anvendelse på en kvindes anerkendelse
af medmoderskabet til et barn, hvis betingelserne i § 27
eller § 27 a, stk. 2, er opfyldt.

Stk. 2. En mand, som har haft seksuelt forhold til bar-
nets mor i den periode, hvor hun blev gravid, kan anerken-
de faderskabet, hvis
1) moderen efter det oplyste i denne periode ikke har haft
seksuelt forhold til andre mænd, og hun ikke er blevet be-
handlet med kunstig befrugtning med donorsæd fra en an-
den mand, eller
2) han utvivlsomt er barnets far.

Stk. 3. Har moderen i den periode, hvor hun blev gravid,
haft seksuelt forhold til andre mænd, eller er hun blevet
behandlet med kunstig befrugtning med donorsæd fra en
anden mand, kan en mand anerkende faderskabet, hvis
han og moderen erklærer, at de sammen vil varetage om-
sorgen og ansvaret for barnet. Anerkendelsen skal tiltræ-
des af sagens øvrige parter.

Stk. 4. En mand, der efter §§ 27, 27 a, stk. 1 eller 27 b
anses som barnets far, kan anerkende faderskabet, hvis
1) moderen efter det oplyste i den periode, hvor hun blev
gravid, ikke har haft seksuelt forhold til andre mænd, og
hun ikke er blevet behandlet med kunstig befrugtning med
donorsæd fra en anden mand, eller
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Stk. 7. Faderskab kan ikke inden barnets fødsel anerken-
des efter stk. 2, nr. 2, og stk. 3.

Stk. 8. Social- og integrationsministeren kan bestemme,
at en anerkendelse afgivet i udlandet skal ligestilles med en
anerkendelse for statsforvaltningen.

2) han utvivlsomt er barnets far.
Stk. 5. En kvinde, der efter § 27 eller § 27 a, stk. 2, an-

ses som barnets medmor, kan anerkende medmoderskabet,
hvis moderen efter det oplyste i den periode, hvor hun
blev gravid, ikke har haft seksuelt forhold til en mand, og
hun ikke er blevet behandlet med kunstig befrugtning med
samtykke fra andre, jf. §§ 27, 27 a eller 27 b.

Stk. 6. Har moderen i den periode, hvor hun blev gravid,
haft et seksuelt forhold til en mand, kan en kvinde, der ef-
ter § 27 eller § 27 a, stk. 2, anses som barnets medmor,
anerkende medmoderskabet, hvis hun og moderen erklæ-
rer, at de sammen vil varetage omsorgen og ansvaret for
barnet. Dette gælder også i tilfælde, hvor moderen i den
periode, hvor hun blev gravid, er blevet behandlet med
kunstig befrugtning, hvor en anden har givet samtykke til
behandlingen og erklæret at ville være far eller medmor til
barnet, jf. §§ 27, 27 a eller 27 b. Anerkendelsen skal til-
trædes af sagens øvrige parter.

Stk. 7. Anerkendelse efter stk. 1-6 skal ske skriftligt.
Anerkendelse efter stk. 3 og 6 kan kun ske under et møde
i statsforvaltningen.

Stk. 8. Er en af parterne frataget den retlige handleevne
efter værgemålslovens § 6, kan der ikke ske anerkendelse
efter stk. 1-6. Er den, der anerkender faderskabet eller
medmoderskabet, umyndig som følge af mindreårighed,
skal værgen samtykke i anerkendelsen. Retsplejelovens
§ 257, stk. 1, 2. pkt., finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 9. Inden anerkendelse efter stk. 1-6 skal den mand,
som anerkender faderskabet, eller den kvinde, der aner-
kender medmoderskabet, være gjort bekendt med retsvirk-
ningerne af anerkendelsen og med, at sagen kan kræves
afgjort ved retten.

Stk. 10. Faderskab eller medmoderskab kan ikke inden
barnets fødsel anerkendes efter stk. 2, nr. 2, stk. 3, stk. 4,
nr. 2, stk. 5 og 6.«

Kapitel 3 19. Overskriften til kapitel 3 affattes således:

Faderskabssag ved retten »Kapitel 3
Sag om faderskab og medmoderskab ved retten«.

20. § 16 affattes således:

§ 16. Moderen har pligt til at møde i retten og afgive for-
klaring om, hvem der er eller kan være barnets far. § 8, stk.
2 og 3, finder tilsvarende anvendelse.

»§ 16. Moderen har pligt til at møde i retten og afgive
forklaring om, hvem der er eller kan være barnets far,
samt om hun er blevet behandlet med kunstig befrugtning,
hvis barnet kan være blevet til ved denne behandling, og i
givet fald hvem der har samtykket til behandlingen. § 8,
stk. 2-5, finder tilsvarende anvendelse.«

21. § 17 affattes således:

§ 17. Retten inddrager de mænd, der er nævnt i § 9, samt
andre mænd, der efter det oplyste kan være far til barnet.
§ 6, stk. 3, og §§ 10 og 12 finder tilsvarende anvendelse.

»§ 17. Retten inddrager de mænd og de kvinder, der er
nævnt i § 9, samt andre mænd eller kvinder, der efter det
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oplyste kan være henholdsvis far eller medmor til barnet.
§§ 6 b, 10 og 12 finder tilsvarende anvendelse.«

22. Overskriften før § 19 affattes således:

Anerkendelse af faderskab »Anerkendelse af faderskab og medmoderskab«.

23. § 19 affattes således:

§ 19. Faderskab kan anerkendes over for retten. § 14, stk.
1-7, finder tilsvarende anvendelse.

»§ 19. Faderskab og medmoderskab kan anerkendes
over for retten. § 14 finder tilsvarende anvendelse.«

24. Overskriften før § 20 affattes således:

Dom til faderskab »Dom til faderskab og medmoderskab«.

§ 20. En mand dømmes som far, hvis han efter udfaldet
af retsgenetiske undersøgelser utvivlsomt er barnets far.

Stk. 2. I andre tilfælde dømmes en mand som far, hvis
han har haft seksuelt forhold til moderen i den periode,
hvor hun blev gravid, og der ikke foreligger omstændighe-
der, der gør det usandsynligt, at han er barnets far. Har mo-
deren i den periode, hvor hun blev gravid, haft seksuelt for-
hold til andre mænd, er det endvidere en betingelse, at
1) ingen af disse efter udfaldet af retsgenetiske undersøgel-
ser er barnets far eller
2) det er overvejende sandsynligt, at ingen af disse er bar-
nets far.

Stk. 3. Ved afgørelser efter stk. 2, 2. pkt., nr. 2, tillægges
det betydning, om moderen har været gift med eller levet
sammen med en af mændene i den periode, hvor hun blev
gravid.

25. I § 20 indsættes som stk. 4 og 5:
»Stk. 4. En kvinde kan dømmes som medmor, hvis hun

efter § 27 eller § 27 a, stk. 2, anses som medmor til barnet.
Stk. 5. En mand kan dømmes som far, hvis han efter

§§ 27, 27 a, stk. 1, 27 b eller 27 c anses som far til bar-
net.«

26. § 21, stk. 1 og 2, affattes således:

§ 21. Er faderskabet til et barn ikke registreret eller fast-
slået ved anerkendelse eller dom, genoptages sagen efter
anmodning fra moderen eller hendes dødsbo, fra barnet el-
ler dets værge eller dødsbo eller fra en mand, som har ret
til at få prøvet, om han er barnets far, jf. § 6.

Stk. 2. Genoptagelse kan kun finde sted, hvis det antage-
liggøres, at en bestemt mand kan blive barnets far.

Stk. 3. Er barnet myndigt, kan sagen ikke genoptages
mod dets vilje.

»§ 21. Er faderskabet eller medmoderskabet til et barn
ikke registreret eller fastslået ved anerkendelse eller dom,
genoptages sagen efter anmodning fra moderen eller hen-
des dødsbo, barnet eller dets værge eller dødsbo, en mand,
som har ret til at få prøvet, om han er barnets far efter § 6
eller § 6 a, eller en kvinde, som har ret til at få prøvet, om
hun er barnets medmor efter § 6 a.

Stk. 2. Genoptagelse kan kun finde sted, hvis det antage-
liggøres, at en bestemt mand kan blive barnets far, eller at
en bestemt kvinde kan blive barnets medmor.«

§ 22. Er faderskabet til et barn registreret eller fastslået
ved anerkendelse eller dom, genoptages sagen, hvis mode-
ren eller hendes dødsbo, barnet eller dets værge eller døds-
bo og faderen eller hans dødsbo i enighed anmoder om det.

27. § 22, stk. 2, ophæves, og i stedet indsættes:

Stk. 2. Genoptagelse kan kun finde sted, hvis det sand-
synliggøres, at en anden mand kan blive barnets far.

»Stk. 2. Er medmoderskabet til et barn registreret eller
fastslået ved anerkendelse eller dom, genoptages sagen,
hvis moderen eller hendes dødsbo, barnet eller dets værge
eller dødsbo og medmoderen eller hendes dødsbo i enig-
hed anmoder om det.
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Stk. 3. Genoptagelse efter stk. 1 eller 2 kan kun finde
sted, hvis det sandsynliggøres, at en mand kan blive bar-
nets far, eller at en kvinde kan blive barnets medmor.«

28. § 23 affattes således:

§ 23. Er der i forbindelse med registrering af faderskabet
sket fejl, der kan have haft betydning for, hvem der er regi-
streret som far, kan moderen eller hendes dødsbo, barnets
værge eller dødsbo, den registrerede far eller hans dødsbo
eller en mand, der på grund af fejlen ikke er blevet registre-
ret som far til barnet, eller hans dødsbo inden tre år efter
barnets fødsel forlange sagen genoptaget.

Stk. 2. Sag kan ikke rejses af faderen eller hans dødsbo,
hvis han med kendskab til eller formodning om fejlen har
anerkendt barnet ved at behandle det som sit. Sag kan hel-
ler ikke rejses af moderen eller hendes dødsbo, hvis hun
med kendskab til eller formodning om fejlen har ladet fa-
deren behandle barnet som hans.

Stk. 3. En sag skal genoptages efter anmodning fra en
mand, som efter § 6, stk. 3, skal have meddelelse om bar-
nets fødsel, hvis meddelelsen ikke er kommet frem til ham
inden fem måneder efter fødslen. Anmodning skal frem-
sættes uden ugrundet ophold, efter at han har fået kendskab
til barnets fødsel, og senest tre år efter fødslen.

»§ 23. Er der i forbindelse med registrering af faderska-
bet eller medmoderskabet sket fejl, der kan have betyd-
ning for, hvem der er registreret som far eller medmor,
kan moderen eller hendes dødsbo, barnets værge eller
dødsbo, den registrerede far eller hans dødsbo, den regi-
strerede medmor eller hendes dødsbo, eller en mand eller
kvinde, der på grund af fejlen ikke er blevet registreret
som far eller medmor til barnet, eller dennes dødsbo inden
tre år efter barnets fødsel forlange sagen genoptaget.

Stk. 2. Sag efter stk. 1 kan ikke rejses af faderen eller
hans dødsbo eller af medmoderen eller hendes dødsbo,
hvis han eller hun med kendskab til eller formodning om
fejlen har anerkendt barnet ved at behandle det som sit.
Sag kan heller ikke rejses af moderen eller hendes dødsbo,
hvis hun med kendskab til eller formodning om fejlen, har
ladet faderen eller medmoderen behandle barnet som sit.

Stk. 3. En sag skal genoptages efter anmodning fra en
mand eller en kvinde, som efter § 6 b skal have meddelel-
se om barnets fødsel, hvis meddelelsen ikke er kommet
frem til den pågældende inden fem måneder efter fødslen.
Anmodningen skal fremsættes uden udgrundet ophold, ef-
ter at den pågældende har fået kendskab til barnets fødsel,
og senest tre år efter fødslen.«

29. § 24 affattes således:

§ 24. Er faderskabet til et barn registreret eller fastslået
ved anerkendelse eller dom, kan moderen eller hendes
dødsbo, barnets værge eller dødsbo eller faderen eller hans
dødsbo inden tre år efter barnets fødsel anmode om, at sag-
en genoptages, hvis der er fremkommet oplysninger om
omstændigheder, der kan antages at ville give sagen et an-
det udfald, eller der i øvrigt er særlig anledning til at anta-
ge, at sagen vil få et andet udfald.

Stk. 2. Ved afgørelse efter stk. 1 tillægges det navnlig be-
tydning,
1) hvor lang tid der er gået siden barnets fødsel,
2) om faderen med kendskab til eller formodning om de
omstændigheder, der rejser tvivl om, hvorvidt han er bar-
nets far, har anerkendt barnet ved at behandle det som sit,
3) om moderen med kendskab til eller formodning om de
omstændigheder, der er nævnt i nr. 2, har ladet faderen be-
handle barnet som sit,
4) om en part med kendskab til eller formodning om de
omstændigheder, der rejser tvivl om, hvem der er barnets
far, ikke inden rimelig tid har anmodet om genoptagelse,
og
5) om barnet kan forventes at ville få en far, hvis sagen
genoptages.

»§ 24. Er faderskabet eller medmoderskabet til et barn
registreret eller fastslået ved anerkendelse eller dom, kan
moderen eller hendes dødsbo, barnets værge eller dødsbo,
faderen eller hans dødsbo eller medmoderen eller hendes
dødsbo inden tre år efter barnets fødsel anmode om, at
sagen genoptages, hvis der er fremkommet oplysninger
om omstændigheder, der kan antages at ville give sagen et
andet udfald, eller der i øvrigt er særlig anledning til at an-
tage, at sagen vil få et andet udfald.

Stk. 2. Ved afgørelser efter stk. 1 tillægges det navnlig
betydning,
1) hvor lang tid der er gået siden barnets fødsel,
2) om faderen med kendskab til eller formodning om de
omstændigheder, der rejser tvivl om, hvorvidt han er far
til barnet, har anerkendt barnet ved at behandle det som
sit,
3) om medmoderen med kendskab til eller formodning om
de omstændigheder, der rejser tvivl om, hvorvidt hun er
medmor til barnet, har anerkendt barnet ved at behandle
det som sit,
4) om moderen med kendskab til eller formodning om de
omstændigheder, der er nævnt i nr. 2 og 3, har ladet fade-
ren eller medmoderen behandle barnet som sit,
5) om en part med kendskab til eller formodning om de
omstændigheder, der rejser tvivl om, hvem der er barnets
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far eller medmor, ikke inden rimelig tid har anmodet om
genoptagelse, og
6) om barnet kan forventes at ville få en far eller en med-
mor, hvis sagen genoptages.«

Kapitel 5 30. Overskriften til kapitel 5 affattes således:

Faderskab og moderskab ved kunstig befrugtning »Kapitel 5
Faderskab, medmoderskab og moderskab ved kunstig be-

frugtning«.

31. Overskriften før § 27 affattes således:

Faderskab »Faderskab og medmoderskab«.

32. §§ 27 og 28 ophæves, og i stedet indsættes:

§ 27. Er en kvinde blevet kunstigt befrugtet af en sund-
hedsperson eller under en sundhedspersons ansvar, anses
hendes ægtemand eller partner som barnets far, hvis han
har givet samtykke til behandlingen og barnet må antages
at være blevet til ved denne.

Stk. 2. Samtykke som nævnt i stk. 1 skal være skriftligt
og indeholde en erklæring om, at manden skal være barnets
far.

»§ 27. Er en kvinde blevet kunstigt befrugtet af en sund-
hedsperson eller under en sundhedspersons ansvar, anses
hendes ægtefælle, registrerede partner eller partner som
barnets far eller medmor, hvis denne har givet samtykke
til behandlingen, og barnet må antages at være blevet til
ved denne, jf. dog § 27 a, stk. 1. Samtykket skal være
skriftligt og indeholde en erklæring om, at manden skal
være barnets far, eller at kvinden skal være barnets med-
mor.

§ 27 a. Er en kvinde, der er gift med en kvinde eller har
en registreret partner eller en kvindelig partner, blevet
kunstigt befrugtet med en kendt mands sæd af en sund-
hedsperson eller under en sundhedspersons ansvar, anses
manden som barnets far, hvis barnet må antages at være
blevet til ved denne behandling, og manden skriftligt har
erklæret, at han skal være barnets far, jf. dog stk. 2. Ægte-
fællen, den registrerede partner eller partneren til den
kvinde, der skal behandles, skal have givet skriftligt sam-
tykke til behandlingen.

Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1, gælder ikke, hvis de tre
parter, der er nævnt i stk. 1, skriftligt erklærer, at ægtefæl-
len, den registrerede partner eller partneren til den kvinde,
der skal behandles, skal være barnets medmor. Herefter
anses ægtefællen, den registrerede partner eller partneren
som barnets medmor.

§ 27 b. I situationer, der ikke er omfattet af §§ 27 eller
27 a, anses en sæddonor som far til et barn, der med hans
sæd er blevet til ved kunstig befrugtning af en anden kvin-
de end hans ægtefælle eller partner, hvis
1) den kunstige befrugtning er foretaget af en sundheds-
person eller under en sundhedspersons ansvar,
2) han skriftligt har givet samtykke til, at en bestemt kvin-
de modtager behandlingen,
3) barnet må antages at være blevet til ved denne, og
4) han skriftligt har erklæret, at han skal være barnets far.

§ 27 c. I sager, der ikke er omfattet af §§ 27, 27 a eller
27 b, anses en sæddonor som far til et barn, der med hans
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sæd er blevet til ved kunstig befrugtning, medmindre sæ-
den er anvendt uden hans viden eller efter hans død.

§ 28. En sæddonor kan ikke dømmes som far til et barn,
der med hans sæd er blevet til ved kunstig befrugtning af
en anden kvinde end hans ægtefælle eller partner, hvis sæ-
den er doneret med henblik på en sundhedspersons anven-
delse ved kunstig befrugtning, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. En sæddonor kan dømmes som far til et barn, der
med hans sæd er blevet til ved kunstig befrugtning af en
anden kvinde end hans ægtefælle eller partner, hvis
1) sæden er doneret med henblik på en sundhedspersons
anvendelse ved kunstig befrugtning,
2) donoren har givet samtykke til, at en bestemt kvinde
modtager behandlingen, og
3) barnet må antages at være blevet til ved denne.

Stk. 3. Undtaget fra stk. 2 er tilfælde, der er nævnt i § 27,
stk. 1.

Stk. 4. Er sæden ikke blevet doneret som nævnt i stk. 1
og 2, anses sæddonor som barnets far, medmindre sæden er
anvendt uden hans viden eller efter hans død.

Stk. 5. Samtykke som nævnt i stk. 2, nr. 2, skal være
skriftligt og indeholde en erklæring om, at donoren skal
være barnets far.

§ 28. Medmindre andet følger af §§ 27, 27 a, stk. 2, eller
27 b, anses en sæddonor ikke som far til et barn, der med
hans sæd er blevet til ved kunstig befrugtning, hvis sæden
er doneret med henblik på kunstig befrugtning foretaget af
en sundhedsperson eller under en sundhedspersons an-
svar.«

33. § 33 affattes således:

§ 33. Social- og integrationsministeren fastsætter regler
om behandling af sager efter denne lov, herunder om frem-
gangsmåden ved anmeldelse og registrering af faderskab
efter §§ 1-3, statsforvaltningernes behandling af fader-
skabssager, beregning af den periode, hvor moderen blev
gravid, og gennemførelse af retsgenetiske undersøgelser.

Stk. 2. Social- og integrationsministeren udarbejder blan-
ketter til brug for registrering af faderskab efter §§ 1-3 og
for anerkendelse og afgivelse af erklæring efter §§ 14, 19
og 27. Social- og integrationsministeren kan bestemme, at
underskrifter skal være bekræftet af en advokat eller to vit-
terlighedsvidner eller bekræftet på anden måde.

»§ 33. Social- og integrationsministeren fastsætter reg-
ler om behandling af sager efter denne lov, herunder om
personregisterførernes og statsforvaltningernes registre-
ring af faderskab og medmoderskab, om statsforvaltnin-
gernes behandling af sager om faderskab og medmoder-
skab, om beregning af den periode, hvor moderen blev
gravid, og om retsgenetiske undersøgelser.

Stk. 2. Blanketter til brug for registrering af faderskab
og medmoderskab samt til brug for anerkendelse og afgi-
velse af erklæring efter §§ 14, 19, 27, 27 a og 27 b skal
være godkendt af social- og integrationsministeren. Soci-
al- og integrationsministeren kan bestemme, at underskrif-
ter på disse blanketter skal være bekræftet af en advokat
eller to vitterlighedsvidner eller på anden måde.

Stk. 3. Social- og integrationsministeren kan bestemme,
at en anerkendelse afgivet i udlandet skal ligestilles med
en anerkendelse for statsforvaltningen.«

§ 34. Regeringen kan indgå overenskomst med andre sta-
ter om forholdet mellem dansk og fremmed rets regler om
fastsættelse af faderskab og moderskab til børn. Overens-
komsten finder anvendelse her i landet efter bekendtgørelse
i Lovtidende.

Stk. 2. Social- og integrationsministeren kan fastsætte
regler om forholdet mellem danske og andre nordiske lan-

34. To steder i § 34 indsættes efter »faderskab«: », med-
moderskab«.
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des regler om fastsættelse af faderskab og moderskab til
børn.

§ 2

I lov om adoption, jf. lovbekendtgørelse nr. 905 af 28.
september 2009, som ændret ved § 3 i lov nr. 602 af 18.
juni 2012, foretages følgende ændringer:

§ 1. Adoption meddeles ved bevilling, der udfærdiges af
statsforvaltningen.

Stk. 2. Ved adoption af et barn fra et andet land har bevil-
lingen virkning fra barnets ankomst her til landet. Hvis der
er knyttet en prøveperiode til adoptionen, har bevillingen
dog først virkning fra udløbet af prøveperioden. Statsfor-
valtningen kan fravige bestemmelsen i 2. pkt., hvis der
foreligger særlige omstændigheder.

Stk. 3. Ved adoption af en registreret partners barn, hvor
samtykke til adoption modtages efter § 8 a, har bevillingen
virkning fra barnets fødsel.

1. § 1, stk. 3, ophæves.

§ 4. Bevilling til adoption kan kun meddeles den, som er
fyldt 25 år. Når særlige grunde taler derfor, kan bevilling
dog meddeles den, som er fyldt 18 år. Ved adoption efter
§ 8 a kan bevilling meddeles den, som er fyldt 18 år.

2. § 4, 3. pkt., ophæves.

§ 8 a. Samtykke efter § 7 kan uanset § 8, stk. 2, modta-
ges tidligere end 3 måneder efter barnets fødsel, hvis adop-
tanten ønsker at adoptere sin registrerede partners barn, der
antages at være blevet til ved kunstig befrugtning med do-
norsæd, hvis donor ikke udlægges som far, jf. børnelovens
§ 28, stk. 1, og hvis partnerne boede sammen på tidspunk-
tet for den kunstige befrugtning.

Stk. 2. § 8, stk. 1, 3 og 5, finder tilsvarende anvendelse på
samtykke afgivet efter stk. 1.

3. § 8 a ophæves.

§ 25. Justitsministeren kan fastsætte regler om behand-
ling af sager efter denne lov, herunder
1) om godkendelse som adoptant,
2) om adoptionssagers behandling, herunder om indholdet
af ansøgninger om adoption m.v.,
3) om afgivelse af samtykke til adoption, jf. §§ 6, 8 og 8 a,
og

4. I § 25, nr. 3, ændres »§§ 6, 8 og 8 a« til: »§§ 6 og 8«.

4) om behandlingen af sager om adoption uden samtykke,
jf. § 9.

§ 3

I forældreansvarsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1073 af
20. november 2012, foretages følgende ændringer:

§ 6. Er forældre gift med hinanden ved barnets fødsel, el-
ler indgår de senere ægteskab, har de fælles forældremyn-
dighed.

Stk. 2. Er ægtefællerne separeret ved barnets fødsel, har
moderen dog forældremyndigheden alene, medmindre

1. § 6, stk. 2, nr. 1, affattes således:
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1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom an-
ses som barnets far eller
2) forældrene har afgivet erklæring efter § 7, stk. 1, nr. 1,
jf. dog § 7, stk. 2.

»1) den separerede mand eller medmor ifølge anerkendel-
se eller dom anses som henholdsvis barnets far eller med-
mor, eller«.

Stk. 3. Har forældrene været gift med hinanden inden for
de sidste 10 måneder før barnets fødsel, har de fælles for-
ældremyndighed.

2. I § 7, stk. 1, affattes således:

§ 7. Forældre, der ikke er gift med hinanden, har fælles
forældremyndighed, hvis
1) de efter børnelovens § 2, stk. 1, § 14, stk. 1 eller 3, eller
§ 19, jf. § 14, stk. 1 eller 3, har afgivet erklæring om, at de
sammen vil varetage omsorgen og ansvaret for barnet, eller
2) de har indgået aftale om fælles forældremyndighed efter
§ 9.

Stk. 2. Dette gælder dog ikke, hvis erklæringen i stk. 1,
nr. 1, er afgivet, uden at betingelserne i retsplejelovens
§ 448 f for her i landet at behandle spørgsmålet om foræl-
dremyndighed er opfyldt.

»Forældre, der ikke er gift med hinanden, har fælles for-
ældremyndighed, hvis
1) de efter børnelovens § 2, stk. 1, § 3 b, stk. 1, § 14, stk.
1, 3 eller 6, eller § 19, jf. § 14, stk. 1, 3 eller 6, har afgivet
erklæring om, at de sammen vil varetage omsorgen og an-
svaret for barnet,
2) de har indgået aftale om fælles forældremyndighed ef-
ter § 9, eller
manden efter børnelovens § 1 a er registreret som far til
barnet.«

Stk. 3. Anses en mand for far til barnet ifølge anerkendel-
se eller dom, har forældrene fælles forældremyndighed,
hvis de har eller har haft fælles folkeregisteradresse inden
for de sidste 10 måneder før barnets fødsel.

Stk. 4. I andre tilfælde end nævnt i stk. 1-3 har moderen
forældremyndigheden alene.

3. I § 7, stk. 3, indsættes efter »far«: »eller en kvinde som
medmor«.

§ 4

I lov om børns forsørgelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 1044
af 29. oktober 2009, foretages følgende ændringer:

§ 19. Statsforvaltningen kan pålægge faderen at udrede
bidrag til udgifterne ved fødslen og moderens underhold 2
måneder før og 1 måned efter fødslen. Under særlige om-
stændigheder, navnlig i tilfælde af moderens sygdom forår-
saget ved svangerskabet eller fødslen, kan bidrag pålægges
for indtil 4 måneder før og 9 måneder efter fødslen. Bidra-
get kan pålægges, uanset at barnet er dødfødt.

1. I § 19, stk. 1, 1. pkt., indsættes efter »faderen«: »eller
medmoderen«.

Stk. 2. Endvidere kan statsforvaltningen pålægge den, der
har eller kan have besvangret 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 statsforvaltningen nærmere bestemte tidspunkter. Bi-
drag efter stk. 2 forfalder straks.

Stk. 4. Bidrag i henhold til nærværende kapitel tilkom-
mer moderen eller den offentlige myndighed eller instituti-
on, der har afholdt de pågældende udgifter.

2. I § 19, stk. 2, indsættes efter »kvinde,«: »eller den, der
har givet samtykke til, at en kvinde er behandlet med kun-
stig befrugtning, og barnet må antages at være blevet til
ved denne behandling, jf. børnelovens §§ 27 eller 27 a,«.

§ 5

I barselloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1070 af 14. no-
vember 2012, som ændret ved § 6 i lov nr. 1380 af 23. de-
cember 2012, foretages følgende ændringer:
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§ 7. En moder har ret og pligt til fravær i de første 2 uger
efter en fødsel. Herefter har hun ret til fravær i yderligere
12 uger.

Stk. 2. Faderen indtræder i moderens ret til fravær efter
stk. 1, hvis moderen dør eller på grund af sygdom bliver
ude af stand til at passe barnet.

1. I § 7, stk. 2, indsættes efter »Faderen«: »eller medmo-
deren«.

Stk. 3. En fader har ret til fravær i 2 sammenhængende
uger efter fødslen eller efter modtagelse af barnet i hjem-
met eller efter aftale med arbejdsgiveren inden for de første
14 uger efter fødslen.

2. I § 7, stk. 3, indsættes efter »fader«: »eller medmoder«.

§ 8. Kommende adoptanter, der opholder sig i udlandet
for at modtage et barn, har hver ret til fravær fra arbejdet i
op til 4 uger før modtagelse af barnet. Retten til fravær for-
længes i op til 4 uger, hvis opholdet i udlandet før modta-
gelsen af barnet bliver længere end 4 uger af årsager, som
ikke kan tilregnes de kommende adoptanter.

Stk. 2. Barnet anses for modtaget, når de formelle betin-
gelser for at rejse hjem med barnet er opfyldt.

Stk. 3. Det er en betingelse for ret til fravær efter stk. 1,
at der er tale om en adoption, der er formidlet af en organi-
sation, der er godkendt efter adoptionsloven, eller en privat
fremmedadoption gennemført efter tilladelse fra Familie-
styrelsen.

Stk. 4. Til kommende adoptanter, der skal modtage et
adoptivbarn i Danmark, er der ret til fravær i op til 1 uge
før modtagelse af barnet, hvis barnet ikke allerede har op-
hold i adoptanternes hjem. Det er en forudsætning, at adop-
tanterne af hensyn til barnet opholder sig på det sted, hvor
barnet befinder sig, inden modtagelsen. Retten til fravær
forlænges i op til 1 uge, hvis opholdet bliver længere end 1
uge af årsager, som ikke kan tilregnes de kommende adop-
tanter.

Stk. 5. Når de adoptionsundersøgende myndigheder har
bestemt, at adoptanten eller den ene af de adopterende æg-
tefæller i en periode skal være i hjemmet, har forældrene
ret til fravær efter stk. 6 og 7.

Stk. 6. I de første 14 uger efter modtagelse af barnet har
en af de adopterende forældre ad gangen ret til fravær bort-
set fra ret til samtidigt fravær i 2 sammenhængende uger.
Retten til fravær efter stk. 7 kan påbegyndes inden for de
første 14 uger efter modtagelse af barnet.

Stk. 7. Efter den 14. uge efter modtagelse af barnet har
adoptanter ret til fravær fra arbejdet under forældreorlov
efter §§ 9 og 10.

Stk. 8. Ved stedbarnsadoption af en registreret partners
barn har adoptanten ret til fravær i 2 sammenhængende
uger efter fødslen eller efter modtagelsen af barnet i hjem-
met eller efter aftale med arbejdsgiveren inden for de første
14 uger efter fødslen, når adoptionen har retsvirkninger fra
barnets fødsel. Efter den 14. uge efter fødslen eller modta-
gelsen af barnet i hjemmet har adoptanten ret til fravær ef-
ter §§ 9 og 10. Hvis moderen dør eller på grund af sygdom
bliver ude af stand til at passe barnet, indtræder adoptanten
i moderens ret til fravær efter § 7, stk. 1.

3. § 8, stk. 8, ophæves.
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§ 9. Efter den 14. uge efter fødslen eller modtagelsen af
barnet har hver af forældrene ret til forældreorlov i 32 uger.
Faderen har dog ret til at påbegynde forældreorloven inden
for de første 14 uger efter fødslen.

4. I § 9, 2. pkt., indsættes efter »Faderen«: »eller medmo-
deren«.

§ 12. Efter aftale med arbejdsgiveren kan en beskæftiget
lønmodtager genoptage arbejdet helt eller delvis under fra-
vær efter §§ 6-11, jf. dog stk. 5.

Stk. 2. I forbindelse med aftale om delvis genoptagelse af
arbejdet under fravær efter § 7, § 8, stk. 6 og 8, og § 9 kan
det aftales, at fraværsretten forlænges med den tid, hvori
arbejdet har været genoptaget.

5. I § 12, stk. 2, ændres»§ 8, stk. 6 og 8,« til: »§ 8, stk. 6,«.

Stk. 3. I forbindelse med aftale om genoptagelse af arbej-
det på fuld tid under fravær efter § 9 kan det aftales, at fra-
værsretten udskydes med den tid, hvori arbejdet har været
genoptaget.

Stk. 4. Udskudt fraværsret skal være udnyttet, inden bar-
net fylder 9 år. Hvis en lønmodtager fratræder, inden den
udskudte fraværsret er udnyttet, er retten til fravær betinget
af, at lønmodtageren indgår aftale med den nye arbejdsgi-
ver om den udskudte fraværsret.

Stk. 5. Retten til at genoptage arbejdet efter stk. 1 omfat-
ter ikke moderens fravær i de 2 første uger efter fødslen.

6. § 13, stk. 1, affattes således:

§ 13. Hvis barnet er dødfødt, dør eller bliver bortadopte-
ret inden den 32. uge efter fødslen, har moderen ret til fra-
vær i 14 uger efter barnets død eller bortadoption. I tilfæl-
de, hvor moderen lider af en graviditetsbetinget sygdom,
forlænges fraværsretten, dog højst indtil 46 uger efter føds-
len. Er barnet dødfødt, eller dør det inden den 32. uge efter
fødslen, bevarer faderen retten til fravær efter § 7, stk. 3.
Tilsvarende bevarer den registrerede partner, der har sted-
barnsadopteret barnet, retten til fravær efter § 8, stk. 8, 1.
pkt., hvis barnet er dødfødt eller dør inden den 32. uge efter
fødslen.

»Hvis barnet er dødfødt, dør eller bliver bortadopteret in-
den den 32. uge efter fødslen, har moderen ret til fravær i
14 uger efter barnets død eller bortadoption. I tilfælde,
hvor moderen lider af en graviditetsbetinget sygdom, for-
længes fraværsretten, dog højst indtil 46 uger efter føds-
len. Er barnet dødfødt, eller dør det inden den 32. uge ef-
ter fødslen, bevarer faderen eller medmoderen retten til
fravær efter § 7, stk. 3.«

Stk. 2. Hvis et adopteret barn dør inden den 32. uge efter
modtagelsen af barnet, har en af de adoptionssøgende for-
ældre ret til fravær i 14 uger efter barnets død.

§ 14. Hvis barnet er indlagt på sygehus, forlænges eller
udsættes den periode, hvor der er ret til fravær.

Stk. 2. Såfremt arbejdet ikke genoptages ved indlæggel-
sen, forlænges den periode, hvor der er ret til fravær, med
indlæggelsesperioden, hvis indlæggelsen finder sted under
de første 46 uger efter fødslen eller modtagelsen. Fravær-
sretten kan dog højst forlænges i 3 måneder. Retten til at
forlænge fraværsperioden gælder ikke forældrenes ret til
fravær efter § 7, stk. 3, eller adoptanters ret til samtidigt
fravær efter § 8, stk. 6 og 8.

7. I § 14, stk. 2, 3. pkt., ændres»§ 8, stk. 6 og 8« til: »§ 8,
stk. 6«.

Stk. 3. Hvis arbejdet fortsættes eller genoptages ved ind-
læggelsen, udsættes retten til fravær for den resterende pe-
riode til efter udskrivelsen. Det er en betingelse, at udskri-
velsen finder sted inden 60 uger fra fødslen eller modtagel-
sen.
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§ 15. En kvindelig lønmodtager skal med 3 måneders
varsel underrette arbejdsgiveren om forventet fødselstids-
punkt, og om hun agter at udnytte retten til fravær før føds-
len, jf. § 6, stk. 1.

Stk. 2. En kvindelig lønmodtager, der udnytter sin ret til
fravær i de første 14 uger efter fødslen, jf. § 7, stk. 1, skal
inden 8 uger efter fødslen underrette sin arbejdsgiver om,
hvornår hun vil genoptage arbejdet.

Stk. 3. En mandlig lønmodtager, der ønsker at udnytte sin
ret til fravær efter fødslen, jf. § 7, stk. 3, skal senest 4 uger
før fraværets forventede begyndelse underrette arbejdsgi-
veren herom og om længden af fraværet.

8. I § 15, stk. 3, ændres »mandlig lønmodtager« til: »kom-
mende fader eller medmoder«.

Stk. 4. En lønmodtager, der ønsker at udnytte sin ret til
forældreorlov, jf. §§ 9 og 10, skal inden 8 uger efter føds-
len eller modtagelsen af barnet underrette sin arbejdsgiver
om tidspunktet for fraværets begyndelse og om længden
heraf. Såfremt fraværsretten afholdes således, at lønmodta-
gerens fravær falder i flere perioder, skal underretningen
omfatte påbegyndelsen og længden af senere fravær.

Stk. 5. Ved fravær efter § 8 skal adoptanter så vidt muligt
iagttage frister svarende til de i stk. 1-4 nævnte frister.

Stk. 6. En lønmodtager, der udnytter sin ret til fravær,
fordi barnet er indlagt på sygehus inden for de første 46
uger efter fødslen eller modtagelsen i hjemmet, jf. § 14,
skal uden ugrundet ophold underrette sin arbejdsgiver om
indlæggelsen. Forældrene skal uden ugrundet ophold un-
derrette deres arbejdsgivere om, hvornår barnet er modta-
get i hjemmet efter indlæggelsen. Hvis barnet er modtaget,
inden der er afgivet varsel efter stk. 2-5, forlænges fristen
herfor med den tid, barnet har været indlagt. Hvis barnet
modtages efter, at der er afgivet varsel efter stk. 2-5, bort-
falder de afgivne varsler, og der skal varsles på ny inden 2
uger efter modtagelsen.

Stk. 7. En forælder, der indtræder i moderens ret til fra-
vær efter § 7, stk. 2, eller § 8, stk. 8, skal uden ugrundet
ophold underrette sin arbejdsgiver herom og om længden
af fraværet.

9. I § 15, stk. 7, udgår »eller § 8, stk. 8,«.

§ 23. Ved delvis genoptagelse af arbejdet under fravær
efter § 7, § 8, stk. 6 og 8, og § 9 kan retten til barseldag-
penge, i det omfang denne ikke udnyttes af den anden for-
ælder, forlænges med den tid, hvori arbejdet har været gen-
optaget, og udbetales under senere fravær, jf. dog § 21,
stk. 5.

10. I § 23, stk. 1, ændres »§ 8, stk. 6 og 8,« til: »§ 8, stk.
6«.

Stk. 2. Ved genoptagelse eller påbegyndelse af arbejde
under fravær efter § 9 kan retten til barseldagpenge, i det
omfang denne ikke udnyttes af den anden forælder, udsky-
des med den tid, hvor arbejdet er genoptaget, og udbetales
under senere fravær, jf. dog § 21, stk. 5.

Stk. 3. Retten til barseldagpenge under senere fravær er
betinget af, at dagpengemodtageren opfylder beskæftigel-
seskravet i § 27 eller § 28, når den udskudte orlov skal hol-
des.

Stk. 4. Retten til barseldagpenge under senere fravær er
endvidere betinget af, at ansøgeren er i beskæftigelse umid-
delbart forud for fraværsperioden.
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Stk. 5. Retten til barseldagpenge under senere fravær
bortfalder, når barnet fylder 9 år.

§ 25. Når der udbetales barseldagpenge under fravær ef-
ter § 7, stk. 1 eller 2, § 8, stk. 6, 1. pkt., eller § 8, stk. 8,
optjenes der ret til ferieydelse. Ferieydelsen udbetales i det
efterfølgende ferieår.

11. I § 25, stk. 1, ændres »§ 7, stk. 1 eller 2, § 8, stk. 6, 1.
pkt., eller 8, stk. 8« til: »§ 7, stk. 1 eller 2, eller § 8, stk. 6,
1. pkt.«.

Stk. 2. Denne ret gælder ikke, i det omfang der i den i
stk. 1 nævnte periode optjenes ret til
1) løn under ferie og ferietillæg efter ferieloven, kollektiv
overenskomst m.v.,
2) feriegodtgørelse efter ferieloven m.v., der som minimum
svarer til dagpengesatsen efter § 35, stk. 1, eller
3) feriedagpenge med ret til udbetaling i det efterfølgende
ferieår efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Stk. 3. Beskæftigelseskravet, jf. § 27, finder tilsvarende
anvendelse ved udbetaling af ferieydelse efter denne be-
stemmelse ved påbegyndelsen af ferien i det efterfølgende
ferieår.

Stk. 4. § 33, stk. 1, og § 35 finder tilsvarende anvendelse
ved beregning af ferieydelse efter denne bestemmelse.

Stk. 5. Beskæftigelsesministeren fastsætter nærmere reg-
ler om retten til optjening og udbetaling af ferieydelse.

§ 6

I retsplejeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1008 af 24. ok-
tober 2012, som ændret ved § 1 i lov nr. 1242 af 18. de-
cember 2012 og § 1 i lov nr. 1387 af 23. december 2012,
foretages følgende ændringer:

Kapitel 42 a 1. Overskriften til kapitel 42 a affattes således:

Faderskabssager »Kapitel 42 a
Sager om faderskab og medmoderskab«.

§ 456 a. Reglerne i dette kapitel anvendes på sager om
faderskab til børn, herunder spørgsmål om genoptagelse af
sådanne sager.

2. I § 456 a indsættes efter »faderskab«: »og medmoder-
skab«.

3. § 456 b, stk. 1 og 2, affattes således:

§ 456 b. Sag kan indbringes for retten her i landet, hvis
1) moderen eller barnet har bopæl her,
2) en mand, der er part i sagen, har bopæl eller ophold her,
eller hans dødsbo behandles eller har været behandlet her,
eller
3) faderskabet her i landet er registreret efter børnelovens
§§ 1-3, anerkendt efter børnelovens §§ 14 eller 19 eller
fastslået ved dom.

Stk. 2. Sag efter anmodning fra en mand, der efter børne-
lovens § 6 har ret til at få prøvet, om han er barnets far, kan
dog kun indbringes for retten her i landet, hvis moderen og
barnet har bopæl her.

Stk. 3. Reglerne i stk. 1 og 2 kan fraviges ved overens-
komst med fremmed stat.

»Sag kan indbringes for retten her i landet, hvis
1) moderen eller barnet har bopæl her,
2) en person, som i medfør af § 456 e, stk. 1, nr. 3, er part
i sagen, har bopæl eller ophold her, eller personens døds-
bo behandles eller har været behandlet her, eller
3) faderskabet eller medmoderskabet er registreret efter
børnelovens kapitel 1 eller 1 a, anerkendt efter børnelo-
vens §§ 14 eller 19 eller fastslået ved dom.

Stk. 2. Sag efter anmodning fra en person, som efter
børnelovens §§ 6 eller 6 a har ret til at få prøvet, om den
pågældende er barnets far eller medmor, kan dog kun ind-
bringes for retten her i landet, hvis moderen og barnet har
bopæl her.«
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§ 456 c. Sagen indbringes for den byret, hvor moderen
har hjemting.

4. § 456 c, stk. 2, affattes således:

Stk. 2. Har moderen ikke hjemting her i landet, indbrin-
ges sagen for byretten, hvor den mand, der er part i sagen,
har hjemting. Er flere mænd ved sagens indbringelse for
retten parter i sagen, bestemmer justitsministeren, hvilken
af de kompetente byretter sagen skal indbringes for.

Stk. 3. Kan der ikke påvises et værneting efter stk. 1 og 2,
bestemmer justitsministeren, hvilken byret sagen skal ind-
bringes for.

Stk. 4. Forlader en af parterne retskredsen, før nogen af
dem har afgivet forklaring, kan sagen henvises til videre
behandling ved den byret, der nu er rette værneting. Retten
kan i øvrigt med samtykke fra præsidenten for vedkom-
mende landsret henvise sagen til behandling ved en anden
byret, hvis dette kan antages at forenkle eller fremskynde
sagens behandling.

»Stk. 2. Har moderen ikke hjemting her i landet, ind-
bringes sagen for byretten, hvor den person, som i medfør
af § 456 e, stk. 1, nr. 3, er part i sagen, har hjemting. Er
flere personer i medfør af § 456 e, stk. 1, nr. 3, ved sagens
indbringelse for retten parter i sagen, bestemmer justitsmi-
nisteren, hvilken af de kompetente byretter sagen skal ind-
bringes for.«

§ 456 e. Sagens parter er
1) barnet eller dets dødsbo,
2) moderen eller hendes dødsbo og
3) den eller de mænd eller dødsboer, som retten efter bør-
nelovens § 17 skal inddrage.

5. I § 456 e, stk. 1, nr. 3, ændres »mænd« til: »personer«.

Stk. 2. Er en part umyndig, optræder værgen på partens
vegne i sagen. Parterne kan i øvrigt optræde på egen hånd
uden hensyn til værgemål. Finder retten det påkrævet, at
der for en part beskikkes en særlig værge, jf. værgemålslo-
vens §§ 47-49, kan denne beskikkes af retten.

§ 456 f. Meddelelse om sagens indbringelse for retten gi-
ves ved rettens foranstaltning til parterne. Inddrages en
mand under sagen som part, gives meddelelse ligeledes til
ham.

Stk. 2. Er en part død, gives meddelelsen til dødsboet.

6. I § 456 f, stk. 1, 2. pkt., ændres »mand« til: »person«,
og »ham« ændres til: »den pågældende«.

§ 456 g. Retten kan beskikke en advokat for en part, hvis
den pågældende har behov for det. Beskikkelse skal ske for
en inddraget mand, når der efter indkaldelse ved bekendt-
gørelse i Statstidende eller i tilfælde, hvor den opgivne far
er død, ikke gives møde af manden eller dødsboet.

7. I § 456 g, 2. pkt., ændres »mand« til: »person«, »far«
ændres til: »forælder«, og »manden« ændres til: »den på-
gældende«.

§ 456 h. Retten drager omsorg for sagens oplysning.
Stk. 2. Retten træffer selv bestemmelse om afhøring af

parter og vidner og om tilvejebringelse af udtalelser fra
sagkyndige og andre bevismidler. Retten indkalder selv
parter og vidner.

Stk. 3. Politiet yder retten bistand til sagens oplysning,
herunder ved eftersøgning af opgivne fadermuligheder.

8. I § 456 h, stk. 3, ændres »fadermuligheder« til: »fader-
eller medmodermuligheder«.

Stk. 4. Bestemmelserne i denne lov om virkningerne af
en parts udeblivelse eller møde uden at rejse indsigelse
gælder ikke i sager efter dette kapitel.

Stk. 5. Indkaldelse af parterne til at overvære afhøring af
vidner eller andre parter kan undlades, når retten finder
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parternes møde uden betydning for sagen. Der skal altid gi-
ves parterne meddelelse om tid og sted for det retsmøde, i
hvilket en sådan afhøring skal foregå, jf. dog stk. 6. I med-
delelsen angives, at vedkommende part ikke behøver at gi-
ve møde, medmindre parten selv ønsker det.

Stk. 6. Retten kan undlade at indkalde en part eller be-
stemme, at parten skal være udelukket fra at overvære et
retsmøde helt eller delvis, såfremt hensynet til en anden
part eller til sagens oplysning undtagelsesvis gør det på-
krævet. Inden sagen afgøres, skal den pågældende gøres
bekendt med de fremkomne oplysninger.

Stk. 7. Retten træffer bestemmelse om gennemførelse af
retsgenetiske undersøgelser, jf. børnelovens § 18. Bestem-
melserne i § 178 finder tilsvarende anvendelse.

§ 456 i. Moderen har pligt til at møde i retten og afgive
forklaring om, hvem der er eller kan være barnets far, jf.
børnelovens § 16. Reglerne i § 171, stk. 2, nr. 1, og
§§ 177-180 finder tilsvarende anvendelse.

9. I § 456 i, stk. 1, 1. pkt., indsættes efter »far«: »eller
medmor«.

Stk. 2. Den eller de mænd, der er parter i sagen, har pligt
til at møde i retten og dér afgive forklaring om, hvorvidt de
har haft seksuelt forhold til moderen i den periode, hvor
hun blev gravid. Reglerne i § 171, stk. 2, nr. 1, og
§§ 177-180 finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 3. Der kan tillægges en part rejsegodtgørelse efter
reglerne i § 188.

10. § 456 i, stk. 2, affattes således:
»Stk. 2. Den eller de personer, som i medfør af § 456 e,

stk. 1, nr. 3, er parter i sagen, har pligt til at møde i retten
og dér afgive forklaring om, hvorvidt de har haft seksuelt
forhold til moderen i den periode, hvor hun blev gravid,
eller om de i medfør af børnelovens §§ 27, 27 a eller 27 b
har samtykket til, at moderen blev kunstigt befrugtet. Reg-
lerne i § 171, stk. 2, nr. 1, og §§ 177-180 finder tilsvaren-
de anvendelse.«

§ 456 k. Retten træffer afgørelse uden hensyn til parter-
nes påstande og anbringender.

Stk. 2. Kun retten kan træffe bestemmelse om, at en
mand ikke længere skal være inddraget som part i sagen.

11. I § 456 k, stk. 2, ændres »mand« til: »person«.

12. § 456 k, stk. 3, affattes således:
Stk. 3. Sagen hæves, når

1) faderskabet er anerkendt, jf. børnelovens § 19,
2) ingen af de mænd, der er parter i sagen, bliver dømt som
far,
3) barnet er afgået ved døden, jf. dog børnelovens § 7,
stk. 2, eller
4) ingen fadermuligheder er oplyst eller kan identificeres
eller findes.

»Stk. 3. Sagen hæves, når
1) faderskabet eller medmoderskabet er anerkendt, jf. bør-
nelovens § 19,
2) ingen af de personer, der i medfør af § 456 e, stk. 1, nr.
3, er parter i sagen, bliver dømt som far eller medmor,
3) barnet er afgået ved døden, jf. dog børnelovens § 7, stk.
2, eller
4) ingen fader- eller medmodermuligheder er oplyst, kan
identificeres eller findes.«

§ 456 n. Når faderskabet er fastslået eller sagen hævet,
sender retten snarest muligt meddelelse til statsforvaltnin-
gen. Meddelelsen skal være ledsaget af kopi af den til rets-
bogen fremlagte anerkendelse eller en udskrift af dommen,
en udskrift af retsbogen og kopi af de i sagen fremlagte
personlige attester.

13. I § 456 n, stk. 1, 1. pkt., indsættes efter »faderskabet«:
»eller medmoderskabet«.

Stk. 2. Retten sørger for dommens forkyndelse.

§ 456 o. Anke sker ved meddelelse til byretten. Medde-
lelse kan ske mundtligt til retsbogen. Retten sender medde-
lelsen eller i de i 2. pkt. nævnte tilfælde en udskrift af rets-
bogen og sagens akter til landsretten.
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Stk. 2. Reglerne i dette kapitel finder med de fornødne
lempelser anvendelse under anke.

Stk. 3. Uanset ankefrister kan landsretten under anken
inddrage enhver, der for byretten har været inddraget som
part. Opstår der spørgsmål om inddragelse af andre mænd,
kan sagen hjemvises til fornyet behandling ved byretten.

14. I § 456 o, stk. 3, 2. pkt., ændres »mænd« til: »perso-
ner«.

§ 7

I arveloven, jf. lov nr. 515 af 6. juni 2007, som ændret ved
§ 3 i lov nr. 168 af 12. marts 2008 og § 3 i lov nr. 221 af
21. marts 2011, foretages følgende ændringer:

§ 3. Er der ingen arvinger efter § 1 eller § 2, arver arvela-
derens bedsteforældre. Halvdelen af arven tilfalder bedste-
forældrene på fædrene side og halvdelen bedsteforældrene
på mødrene side.

Stk. 2. Er en af bedsteforældrene død, træder dennes
børn, men ikke fjernere livsarvinger, i den pågældendes
sted.

1. I § 3, stk. 1, 2. pkt., ændres »fædrene« til: »den ene for-
ælders«, og »mødrene« ændres til: »den anden forælders«.

Stk. 3. Mellem fædrene og mødrene arvinger indbyrdes
deles arven som fastsat i § 2. Er der kun arvinger på fædre-
ne eller mødrene side, arver disse alene.

2. I § 3, stk. 3,1. pkt., ændres »fædrene og mødrene« til:
»forældrenes«, og »fædrene eller mødrene« ændres til:
»den ene forælders«.

§ 8

Loven træder i kraft den 1. december 2013, jf. dog § 9.

§ 9

Stk. 1. Børnelovens §§ 27, 27 a og 27 b, som affattet
ved denne lovs § 1, nr. 32, finder alene anvendelse på
børn, der er blevet til ved kunstig befrugtning, hvis sam-
tykke til kunstig befrugtning og erklæring om at skulle
være barnets far eller medmor er afgivet efter lovens
ikrafttræden.

Stk. 2. Børnelovens §§ 27 c og 28, som affattet ved den-
ne lovs § 1, nr. 32, finder alene anvendelse på børn, der er
blevet til ved kunstig befrugtning, der er foretaget efter lo-
vens ikrafttræden.

Stk. 3. De hidtil gældende bestemmelser i børnelovens
§§ 27 og 28 finder forsat anvendelse på børn, der er blevet
til ved kunstig befrugtning, der er foretaget før lovens
ikrafttræden.

Stk. 4. De hidtil gældende bestemmeler i § 1, stk. 3, § 4,
3. pkt., § 8 a og § 25, nr. 3, i lov om adoption finder fort-
sat anvendelse på børn, der er blevet til ved kunstig be-
frugtning, der er foretaget før lovens ikrafttræden, hvis
statsforvaltningen inden 3 måneder efter barnets fødsel
har modtaget samtykket til adoptionen fra barnets mor.

Stk. 5. Når det er sket stedbarnsadoption efter den hidtil
gældende bestemmelse i § 8 a i lov om adoption, finder de
hidtil gældende regler i § 7, stk. 2 og 3, § 8, stk. 8, § 9, 2.
pkt., § 12, stk. 2, § 13, stk. 1, § 14, stk. 2, 3. pkt., § 15, stk.
3 og 7, § 23, stk. 1, og § 25, stk. 1, i barselloven anvendel-
se.
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§ 10

Stk. 1. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, jf.
dog stk. 2.

Stk. 2. Lovens §§ 1-4 og 7 kan ved kongelig anordning
helt eller delvis sættes i kraft for Færøerne og Grønland
med de ændringer, som de færøske og grønlandske for-
hold tilsiger.
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