
Anden mødedag

Fredag den 27. august 1948 kl. 14.
Sektion 2.

Under forsæde af mødets vicepræsident, riksmarskalken, jur. dr.
Birger Ekeberg behandledes i Universitetets auditorium A følgende
emne:

Om utomäktenskapliga barns rättsliga ställning.
(Se referentens afhandling, bilag 5).

Referenten: Jur. dr. Iimari Meländer (F):

Trots att de utomäktenskapliga barnens rättsliga ställning under de
senaste årtiondena undergått en betydande förbättring, speciellt i de
nordiska länderna, bör det konstateras, att dessa barn fortfarande i
många hänseenden är försatta i en sämre ställning än de äkta barnen.
Även om lagstiftaren skulle önska att helt jämställa utomäktenskapliga
barn med de äkta, stöter detta på stora svårigheter på grund av de
faktiska förhållandena. I detta avseende bör man främst observera
det utomäktenskapliga barnets förhållande till sin fader. Då barnets
föräldrar icke är förenade genom äktenskap och då t. o. m. klar-
läggandet av faderskapet ofta medför oöverstigliga svårigheter, så är
det klart att förhållandet mellan ett dylikt barn och dess fader icke
kan regleras på samma vis som förhållandet mellan ett äkta barn och
dess fader. Detta faktum bör ihågkommas, om man utgår från att det
icke är rätt att låta barnet lida för sina föräldrars felsteg, samt om
man i görligaste mån önskar medge de utomäktenskapliga barnen
samma rättigheter som de äkta.
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I vårt för detta tilfälle uppgjorda referat framhålles, att stadgan-
dena angående utomäktenskapliga barn enligt vår uppfattning, åt-
minstone icke i alla av de nordiska länderna motsvarar de krav, som i
beaktande av den allmänna rättsutvecklingen kan ställas på ifråga-
varande lagstiftning. På grund härav har vi undersökt möjligheterna
att i lagstiftningsväg förbättra ifrågavarande barns rättsliga ställning,
och att i allt högre grad jämställa dem med de äkta barnen. Det är
dock naturligt att referatet måst begränsas till att behandla blott några
frågor av särskilt central betydelse.

Emedan frågan om ett barn är av äkta börd eller utomäktenskap-
ligt är av stor betydelse för dess rättsliga, ställning, har vi till en
början sökt utreda grunden för barnens indelning i nämnda två
kategorier. I detta hänseende är presumtionen för barnets äkta börd
av stor betydelse. Den innebär närmast att make, som hävdar att ett
av hans hustru framfött barn icke avlats av honom, i saken åligger
bevisskyldighet. Då fastställandet av barnets börd är av stor betydelse,
är det av vikt, att stadgandena härom och dessas tillämpning mot-
svarar de fordringar, som ur synpunkt av det utomäktenskapliga bar-
nets rättsliga ställning med fog kan uppställas. Detta är icke fallet
i de nordiska länderna. Vad speciellt Finland beträffar innehåller
detta lands lagstiftning icke några stadganden om sagda presumtion.

Även om stadganden härom finnas i de övriga nordiska länderna,
kan dock emot dem vissa anmärkningar göras. Detta torde främst
gälla svensk och norsk rätt. Lagstadgandena om hur detta fastställande
skall ske har givits ett bristfälligt innehåll. Vad den ovan nämnda pre-
sumtionens sakliga innehåll beträffar får detta icke preciseras så att
presumtionen urartar till en av stela former bunden regel, som för-
hindrar ett fastställande av barnets rätta börd även i sådana fall då
detta de facto vore möjligt. Då möjligheterna att fastställa barnets
börd tack vare blodprov och andra antropologiska forskningar ökats,
bör denna presumtion ges en sådan innebörd att den icke begränsar
parternas rätt att framlägga all till buds stående utredning.

Vad beträffar frågan, huruvida man bör fastställa vem som är ett
utomäktenskapligt barns fader eller blott förplikta en man, som under
konceptionstiden lägrat barnets moder, att ge underhållsbidrag åt
barnet, finner man att denna fråga icke lösts på ett likartat sätt i de
nordiska ländernas lagstiftning. Då emellertid frågan om lagstiftnin-
gen angående utomäktenskapliga barn i första hand bör ha barnets
fördel för ögonen, synes man böra sträva till att alltid få frågan om
faderskapet klarlagd. Det utomäktenskapliga barnets intresse tillgodo-
ses i allmänhet bäst om dess förhållande till fadern i möjligaste mån
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regleras i konformitet med motsvarande förhållande mellan äkta barn
och dess fader. Detta är emellertid icke möjligt om ej faderskapet fast-
ställts. Fastställandet av faderskapet torde å andra sidan icke kunna
lämnas beroende av att vederbörande man önskar erkänna barnet
som sitt. Domstol bör tillerkännas rätt att avgöra, huruvida han skall
anses vara barnets fader eller icke. Denna rätt borde enligt vårt för-
menande i lagen alltid medgivas domstol, då angående viss mans
faderskap så tillförlitlig utredning som möjligt föreligger. Såframt
sådan däremot icke förebragts och det finns skäl att misstänka att
modern under konceptionstiden idkat könsumgänge med flera män,
borde domstolen icke medgivas rätt att uttala sig angående faderskaps-
frågan.

Principiellt viktig är frågan huru man skall ställa sig till under-
hållsskyldigheten i det fall, att modern under konceptionstiden idkat
könsumgänge med flera män och det icke kan utredas vem av dem
som är barnets fader. Dansk och norsk rätt har möjlighet att förplikta
flera män att åt barnet erlägga underhållsbidrag, vilket däremot icke
är fallet med finsk rätt. Då man i svensk rätt utgår från att fader-
skapet alltid skall fastställas, är det klart, att det icke är möjligt att
utpeka flera som barnets fader. För den ståndpunkt, som omfattas
av dansk och norsk rätt, talar framför allt det faktum, att det vore
obilligt att förplikta den ena lägersmannen att erlägga underhålls-
bidrag, men att låta den andra gå fri, trots att värderas faderskap
kan anses lika sannolikt.

Observeras bör även, att i det fall, då båda förpliktas att erlägga
fullt underhållsbidrag, antingen åt ifrågavarande barn eller till för-
mån för utomäktenskapliga barn överhuvud genom någon för dessa
grundad kassa, barnet ifråga, eller de utomäktenskapliga barnen över-
huvud, drar fördel av ett dylikt förfarande. Å andra sidan bör dock
framhållas, att det icke för barnets samhälleliga ställning är fördel-
aktigt att ålägga flera underhållsskyldighet. I praktiken anses dock
den underhållsskyldige vara barnets fader. Om flera åläggas under-
hållsskyldighet kan barnet få utstå smälek, vilket kunde inverka men-
ligt på dess känsloliv. Där flera män förpliktas att erlägga underhålls-
bidrag åt samma barn, kan ett dylikt förordnande även ställa barnets
moder i en skev dager, varav följer, att även barnet lätt utsattes för
sina medmänniskors förakt. Sist anförda synpunkter bör, enligt vårt
förmenande, anses vara så viktiga, att de bör tillmätas avgörande
betydelse vid bedömandet av föreliggande fråga. Därför synes det icke
vara skäl att förplikta flera män att erlägga underhållsbidrag.

I fråga om underhållets omfattning har utomäktenskapligt barn i
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de flesta av de nordiska länderna åtminstone formellt försatts i sämre
ställning än äkta barn. Enligt vår mening finnes icke anledning här-
till. Då omfattningen av underhållsskyldigheten mot barn av först-
nämnt slag fastställs, bör man självfallet minnas, att då dylikt barns
föräldrar icke bo tillsammans, de stadganden som reglerar de äkta
barnens föräldrar åliggande underhållsskyldigheten, icke utan vidare
är tillämpliga för nu föreliggande fall. Däremot synes det icke finnas
något skäl att i avseende på underhållsskyldighetens omfattning för-
sätta utom äktenskapet fött barn i annat läge än sådant äkta barn,
vars föräldrar på grund av äktenskapskillnad, boskillnad eller faktisk
söndring lever åtskils. På anförda grunder hålla vi före, att dansk
rätts stadganden angående omfattningen av underhållsskyldigheten
gentemot utomäktenskapligt barn bäst motsvarar de fordringar, som
man nuförtiden kan ställa på dylika stadganden.

Speciellt i avseende å arvsrätten intager ett utom äktenskapet fött
barn allt fortfarande en sämre ställning än det äkta barnet. Vid be-
dömandet av denna fråga, liksom utomäktenskapligt barns rättsliga
ställning överhuvud bör man enligt vårt förmenande utgå ifrån att
dylikt barn bör givas samma rättigheter som äkta barn. Det är icke
förenligt med nutida rättsuppfattning att låta barn, som icke rå för
sin börd, lida för sina föräldrars gärningar.

Ur det utomäktenskapliga barnets synpunkt är det utomordentligt
viktigt att barnets faders skyldighet att draga försorg om detsamma
icke blott begränsas till erläggandet av underhållsbidrag. Medgivandet
av arvsrätt åt barnet oberoende av faderns vilja har, liksom övriga
åtgärder, vilka avse en förbättring av dess villkor, en central betydelse
för stärkandet av barnets sociala ställning, och härtill borde lagstift-
ningen just sträva. I vissa fall torde denna arvsrätt kunna ha betydelse
såsom en preventiv åtgärd för begränsning av de utom äktenskapet
födda barnens antal. På dessa, och i vårt referat anförda grunder, som
tala för medgivande av nämnda arvsrätt förefaller det att finnas föga
anledning att vägra utomäktenskapliga barn arvsrätt efter sin fader
och dennes fränder. Klart är dock att barnet skulle beviljas denna
arvsrätt mot faderns vilja blott i det fall, att domstol förklarat en
man vara fader till barnet.

Då genom konstbefruktning alstrat barn betraktas som ett äkta
endast i fall hustrun befruktats med sin makes sädesvätska, har vi
i vårt referat även behandlat dessa barns rättsliga ställning. Vi har
påpekat, att det speciellt ur synpunkten av gällande lagstiftning i Fin-
land kan ifrågasättas, huruvida konstbefruktning är en rättsenlig
handling. Då genom konstbefruktning avlat barns rättsliga ställning
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ger upphov till många svårlösta frågor och det är sannolikt att konst-
befruktningen framdeles kommer att ha en viss betydelse och det icke
är skäl att låta vare sig den rättsliga regleringen av detta slags be-
fruktning eller avgörandet av de frågor, som ansluta sig till problemet
om barns rättsliga ställning enbart bli beroende av praxis, har vi
ansett att lagstiftaren borde reglera dessa frågor.

Professor, dr. jur. O. A. Borum (D):

Jeg vil begynde med at takke referenten, Dr. Melander for den in-
struktive afhandling, som han har skrevet som grundlag for diskussio-
nen. Det er en meget udførlig og nøjagtig afhandling, i hvilken Dr.
Melander på udmærket måde har gjort rede for retsstillingen i de
forskellige nordiske lande. Dr. Melander har taget emnet op på meget
bred basis, han har, som det også fremgår af hans bemærkninger her
i dag, ment at måtte indgå på spørgsmålet om hvilke børn der er uægte,
og hvilke der er ægte, han har behandlet pater-est-reglen. og han er
ydermere indgået på det aktuelle spørgsmål om artificial insemination.
Angående dette sidste spørgsmål er forholdet det, at der både i Sverige
og i Danmark af regeringen er nedsat udvalg med den opgave at ud-
forme nærmere lovbestemmelser angående kunstig befrugtning.

Det emne, som er sat på dagsordenen, er retsstillingen for barn født
udenfor ægteskab, og jeg forstår Dr. Melanders indledende bemærk-
ninger således, at han er enig i, at det vi egentlig skal drøfte er de
spørgsmål, som han har behandlet side 32—55.

For Danmarks vedkommende stiller det sig således, at der årlig
fødes ca. 8.000 børn udenfor ægteskab, svarende til 8 å 9 pct. af samt-
lige fødsler. Efter den sukces, som den fælles nordiske lovgivning har
haft på familierettens område gennem ægteskabslovene, loven om umyn-
dighed og værgemål og adoptionsloven, er den tanke nærliggende at
fortsætte dette samarbejde med en nordisk lov, der fastslår grund-
reglerne for udenfor ægteskab født barns retsstilling. En stadig ud-
bygning af den fælles nordiske lovgivning har stor værdi i sig selv,
men dertil kommer den vigtige omstændighed, at der særlig på dette
område er mulighed for ved samarbejde med sagkyndige fra de andre
nordiske lande at overvinde ufuldkommenheder og mangler i den i
hjemlandet bestående ordning og nå frem til en nordisk lovordning,
der betegner et fremskridt i forhold til den i de enkelte nordiske landes
bestående særordning vedrørende børn født udenfor ægteskab. Men,
kan man jo spørge, kan det tænkes, at en fælles nordisk lovgivning kan
19
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gennemføres vedrørende reglerne om børn udenfor ægteskab? Der er
store forskelligheder i lovordningen i øjeblikket; jeg skal søge at pege
på de væsentligste af disse forskelligheder.

I Danmark og Norge kan faderskab fastsættes ved dom med den
retsvirkning, at barnet får ægtebarns retsstilling i forhold til begge
forældre, og navnlig i forhold til faderen med ret til faderens navn og
arv efter ham og hans slægt, ligesom der i principet påhviler faderen
fuld forsørgelsespligt overfor barnet. I Sverige kan faderskab med
disse vidtgående retsvirkninger kun fastslås med hensyn til trolovelses-
barnet; i Finland kan faderskab aldrig fastslås, kun underholdspligt.

Har moderen i konceptionstiden haft samleje med flere, stiller for-
holdet sig forskelligt i de forskellige lande. Vi møder her spørgsmålet
om exceptio plurium, til hvilket der kan tages mange forskellige stand-
punkter. Man kan akceptere exceptio plurium således som man har
gjort i Tyskland, d. v. s. at moderen, når hun har haft samleje med
flere indenfor konceptionstiden, overhovedet ikke kan gennemføre noget
krav overfor de flere mænd, som hun har stået i forhold til. Man kan
tage et vist hensyn til exceptio plurium, således som man gør i Dan-
mark og Norge. Her er faderskab udelukket, når moderen har stået i
forhold til flere, men det betyder ikke at de slipper helt, de bliver dømt
in solidum som bidragspligtige, dog med den forskel at den enes er-
læggelse i Norge frigør den eller de andre, medens vi i Danmark har
den mærkelige ordning, at samalimentanterne hver ubetinget hæfter
for et normalbidrag. Moderen og barnet får dog ingen glæde heraf,
men bidragene fra disse flere bidragspligtige indgår i en offentlig
fond, der administreres til fordel for børneforsorgen. Vi akcepterer
altså forsåvidt exceptio plurium, som den har den retsvirkning, at når
moderen i konceptionstiden har stået i forhold til flere, kan der ikke
idømmes faderskab. I Sverige derimod afviser man pure exceptio piu-
rium. Den af moderen som fader til hendes barn indstævnte mand,
som bevisligt har haft samleje med hende på en sådan tid at han kan
være fader til hendes barn, bliver ikke hørt med den indsigelse, at hun
i avlingstiden også har haft samleje med andre mænd. Finland-ind-
tager samme standpunkt som Sverige med hensyn til exceptio plurium,
flere mænd kan aldrig forpligtes til at betale underholdsbidrag til
samme barn

I det forslag til föräldrebalk, som ventes fremsat til høsten findes
der en bestemmelse, der berører vort emne. Efter nugældende svensk
lov er det således, at den mand, der bevisligt har haft samleje med
moderen i konceptionstiden bliver dømt, hvis der ikke føres bevis for,
at det er udelukket, at han kan være fader til barnet. Dette kan tænkes,
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hvis det bevises, at moderen forinden var besvangret af en anden mand,
eller at den indstævnte var steril; sådant bevis kan også tænkes ført
ved hjælp af blodtypeundersøgelse, nemlig når lægerne med den
sikkerhed, som et biologisk bevismiddel kan give, erklærer, at den mand
kan ikke være fader til dette barn. Men der er mange andre tilfælde.
Det kan være, at blodtypeundersøgelsen ikke kan udelukke den på-
gældende mand, men kun kan udtale, at hans paternitet er mere eller
mindre usandsynlig. Der er endelig også de tilfælde, hvor præventive
midler er benyttet, eller hvor samlejet har fundet sted i avlingstidens
yderkanter. I alle sådanne tilfælde hjælper det, så vidt jeg har forstået,
efter nugældende svensk ret ikke den indstævnte mand noget, at han
mener at kunne godtgøre, at moderen har stået i forhold til flere inden-
for konceptionstiden; når han selv har gjort det, bliver han dømt, hvis
det ikke kan anses for udelukket, at han kan være fader til barnet. I
det nævnte forslag er reglen blevet »uppmjuket« således, at der bliver
en vis mulighed for at tage hensyn til denne indsigelse, i de tilfælde
hvor der virkelig er tvivl tilstede, om den indstævnte mand kan være
fader til barnet. Men hovedreglen vil stadig være, at det i almindelig-
hed ikke hjælper indstævnte, at han kan oplyse, at hun har stået i
forhold til flere, eller at hun eventuelt selv indrømmer det. Kun i de
tilfælde hvor der er tvivl om hans paternitet, bliver der en mulighed
for ham for at fremkomme med denne indsigelse.

Ved denne ændring, der påtænkes i svensk ret nærmer man sig det
standpunkt, som vi står på i Danmark og Norge, men forskellighederne
er alligevel store. (Jeg ser bort fra de specielle norske bidra gsforelæg,
idet jeg betragter dette som et specielt procesinstitut, som man sikkert
kunne bevare i Norge, selvom det lykkes at gennemføre en fælles nor-
disk lovgivning angående de materielle regler).

Jeg vender mig nu til spørgsmålet om, hvorledes disse stærkt af-
vigende synspunkter, som vi finder indenfor de nordiske lande, bedst
kan tænkes overvundet i en fælles nordisk lov. Når man, som det er
sket i Danmark og Norge ved love fra dette århundrede har anerkendt,
at det udenfor ægteskab fødte barn principielt har krav på retsstilling
som ægtebarn i forhold til begge forældre, navnlig faderen, kan det
ikke let tænkes, at man skulle forlade dette princip igen. Når man i
Sverige hidtil kun har givet trolovelsesbarnet stilling som ægte barn
kan dette efter min opfattelse i hvert fald tildels antages at være be-
grundet deri, at man fra gammel tid har afvist exceptio plurium. Jeg
tror, at man tør sige, at det efter dansk og norsk opfattelse må være
en betingelse for at give det udenfor ægteskab fødte barns retsstilling
i forhold til faderen, at moderen ikke i konceptionstiden har haft sam-
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leje med andre mænd. Vil man derfor give adgang til legalt at fastslå
et egentligt faderskab med ret til faders navn og arv, tvinges man til
at akceptere den indsigelse under faderskabsprocessen, at moderen ikke
har holdt sig til den enkelte mand, men også har haft kønsforhold til
andre mænd. Jeg har forstået Dr. Melander således, at han går ind
for at give domstolene adgang til at fastslå egentligt faderskab i over-
ensstemmelse med dansk-norsk retsordning.

For Sveriges vedkommende ville det vel ikke betyde nogen principiel
nyordning at gå med til at fastslå faderskab udenfor trolovelsestilfæl-
dene, men kun en udvidelse af den allerede nu bestående adgang dertil.
Vanskeligere er spørgsmålet om exceptio plurium og flere alimentanter.
Dr. Melander udtaler i sin afhandling og idag i sine bemærkninger, at
han er imod at pålægge flere mænd underholdsbidrag; han fremhæver,
at barnets og moderens sociale stilling lider ved, at der pålægges flere
underholdsbidrag, idet den underholdspligtige i praksis opfattes som
barnets fader. Jeg kan fuldtud give tilslutning hertil; der har i Dan-
mark været søgt at afbøde de ulemper, som ordningen med flere sam-
alimentanter medfører, ved at bidragene fra de flere alimentanter ind-
drives gennem en offentlig institution, Landsnævnet for Børneforsorg;
men før eller senere siver det alligevel ud, i hvert fald i den nærmeste
familie og omgangskreds, at barnet har flere fædre, hvad der vil kunne
være til ubodelig skade for moderens og barnets sociale stilling og om-
dømme og vil kunne fremkalde mindreværdskomplekser hos barnet,
der vil hæmme og skade dets personlige udvikling. Jeg er derfor af
den mening, at det ville være overordentlig lykkeligt, om vi i Danmark
og Norge — via en fælles nordisk lovgivning — kunne komme bort fra
denne uheldige ordning.

Jeg tænker mig nærmere løsningen således, at faderskab skulle fast-
slås under lignende bestemmelser, som gælder iflg. den danske lovs
§ 14, stykke 1 og den norske lovs § 13, stykke 1, hvortil altså navnlig
hører, at moderen ikke i avlingstiden har haft samleje med andre
mænd end den mand, der indstævnes som fader til hendes barn.

Har moderen stået i forhold til flere, bliver der ikke spørgsmål om
faderskab men kun om underholdsbidrag. Man får altså to kategorier
af børn, dem der har en fader, og dem der kun har har en underholds-
pligtig. Reglen måtte da nærmere være den at domstolen, når der var
flere mænd, der havde haft samleje med moderen i avlingstiden, be-
stemte, hvem af de flere mulige fædre underholdspligten skulle påhvile.
Loven måtte formentlig indeholde nærmere direktiver for, hvilke syns-
punkter der skulle være afgørende for rettens valg af den underholds-
skyldige. Jeg tænker her først og fremmest på en regel om, at retten
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skulle udpege den bidragspligtige, hvis faderskab er mest sandsynligt
under hensyn til forholdets varighed, samlejetidspunkter, samlejefor-
hold og de muligheder for et positivt faderskabsbevis, som de biologiske
bevismidler måtte yde. Men kunne det ikke lade sig gøre at udpege
nogen ad denne vej, idet man står med flere, uden at kunne sige hvis
paternitet, der er mest sandsynlig, ville jeg i dette tilfælde lade hensynet
til barnets vel være1 afgørende, d. v. s. at man måtte udpege den økono-
misk bedst funderede og stabile af de i betragtning kommende mænd. Jeg
lægger herved vægten på, at der er tale om en social beskyttelseslov,
der først og fremmest skal varetage barnets tarv.

Jeg har hidtil kun talt om den rent teoretiske udformning af reg-
lerne om udenfor ægteskab født barns retsstilling med tanke på mulig-
heden af en fælles nordisk lov herom. Jeg kan imidlertid ikke slutte
disse bemærkninger uden at sige noget om det sociale problem, som
spørgsmålet om udenfor ægteskab født barns retsstilling indeholder.
Efter min opfattelse er det klart rigtigt, at man ad lovgivningens vej
har søgt at nærme disse børns retsstilling så langt det er gørligt til
ægtefødte børns. Retten til faderens navn og retten til arv efter ham
og hans slægt betyder en social afstivning og støtte for moderen og
barnet, men retten til arv efter faderen vil kun ganske undtagelsesvis
give barnet økonomisk udbytte, idet der normalt intet vil være at arve
efter faderen. Og hvad hjælper det barnet, at faderen ifølge loven har
fuld forsørgelsespligt overfor barnet og ikke blot som tidligere en pligt
til at yde et bidrag til dets underhold, når forholdet åog i praksis er
dette, at den fulde forsørgelsespligt intet betyder i praksis? Man har
i diskussionen om udenfor ægteskab født barns retsstilling altfor meget
opereret med den rige godsejer eller godsejersøn, der bes vangrer den
fattige pige. Disse tilfælde spiller en uendelig lille rolle. I et lille skrift,
som Social-politisk Forening har udgivet, oplyser lederen af den køben-
havnske mødrehjælps institution, fru Vera Skalts, at bidraget i 98 pct
af samtlige tilfælde, hvor der er idømt faderskab eller underholdspligt,
sættes til normalbidraget, d. v. s. 3/5 af de beregnede udgifter ved bar-
nets anbringelse i plejehjem. Kun i højst 2 pct. af samtlige tilfælde
sættes bidraget over normalbidraget, og samme lille skrift oplyser, at
det kun undtagelsesvis lykkes moderen ved hjælp af foged og politi at
få inddrevet det højere beløb hos faderen i de få tilfælde, hvor et sådant
overhovedet er fastsat.

Ved en fornylig gennemført lov er normalbidraget sat betydeligt op,
nemlig til 504, 444 og 372 kr. om året i de forskellige grupper af kom-
muner, hvilket er en forhøjelse på 20 pct. i barnets 2 første år. Men
selv efter denne forhøjelse af normalbidraget i Danmark, bør det be-
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tones, at vanskelighederne for den ugifte moder ved at forsørge barnet
stadig er meget store. Dette gælder, såvidt jeg har forstået, på til-
svarende måde i de andre nordiske lande. Ved diskussionen om rets-
stillingen for børn udenfor ægteskab bør det derfor stadig haves for
øje, at det ikke udelukkende er juridisk problem, som vi diskuterer,
men lige så fuldt et socialt problem om forbedring af den ugifte moders
og hendes barns kår.

Professor, dr. jur. Carl Jacob Arnholm (N):

Professor Borum har naturligvis rett i at pater es/-regelen ligger noe
i periferien av emnet slik som det her er formet. På den annen side
forstår jeg svært godt de grunner som har brakt dr. Helander til å ta
det med i sitt fortjenstfulle diskusjonsgrunnlag, og jeg vil gjerne först
få si noen ord om denne side av saken.

Hvis pater est-regelen bare hvilte på en sannsynlighetsregning, er
jeg enig i at det var sterke grunner for å ta den opp til revisjon. Den
statistiske sannsynlighet for ektemannens farskap er unektelig mindre
i vår tid enn i den viktorianske, og samtidig er mulighetene for å före
et eksakt bevis blitt större. Men sannheten er ikke det eneste; under-
tiden er barmhjertighet viktigere. Jeg tror man skal omgås den ideale
fordring med varsomhet i disse forhold, og ikke i tide og og utide tute
sannheten i orene på ektemannen — for ikke å tale om de tilfelle hvor
det dreier seg om å publisere forholdet til underholdning for almen-
heten. Det bör også understrekes at det ikke her bare gjelder ekte-
mannen, men selve ekteskapet. Jeg tror det er ganske viktig for ekte-
skapet at ikke enhver sannhet blir lagt frem.

Ved regiene om fastsettelse av farskap og bidragsplikt — to forskjel-
lige ting etter norsk rett, farskap gjelder hele den familierettslige stil-
ling, bidragsplikt etablerer bare et ökonomisk ansvar — er det to punk-
ter jeg gjerne ville feste meg ved. Det ene gjelder tilfeltet med flere
bidragspliktige. Som i Danmark sk jer det i Norge en faktisk lempning
i denne regel. Hvor det er vesentlig større sannsynlighet for den enes
farskap enn for den annens, vil man i praksis bare utferdige forelegg
mot den ene. Og jeg ville ikke ha noe imot en regel som lovfestet den
ordning man her har praktisert. Derimod tror jeg at man på norsk
side ikke helt ut ville underskrive den hårde dom som så ofte blir
felt over ordningen med de flere bidragspliktige. Man må jo huske på
at stillingen allikevel er pinlig når man ikke har kunnet fastslå far-
skap, men bare bidragsplikt. Noen farsfølelse på det grunnlag kan man
ikke regne med, og skandalen omkring morens forhold er der jo alle-
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rede ved at man ikke har kunnet fastslå far skåpet. Omvendt har man
iallfall visse økonomiske fordeler ved at alle blir solidarisk ansvarlig.
Det kan jo hende at den ene faller bort, og det nettopp den som man
holdt for den mest lokkende far fra et rent økonomisk synspunkt da
farskapsspørsmålet blev avgjort. Og jeg har også visse betenkeligheter
ved selve valget mellem de flere som hver for seg like godt kan tenkes
å være far. Vilkårlighet er en mulighet som demrer.

Et annet punkt jeg gjerne vil nevne noe om, er den særnorske ord-
ning med forelegg. Da jeg ikke tør forutsette at alle kjenner norsk
rett i detalj, skal jeg nevne hvad den går ut på. Regelen er den at i
første omgang blir det utferdiget et forelegg som kan gå ut på far-
skap eller bidragsplikt. Hvis foreleggsadressaten vedtar forelegget, er
dermed saken avgjort. Så langt forekommer det meg at ordningen er
god og smidig. Man sparer en prosess som man trøstig kan spare.
Det som imidlertid har store betenkeligheter, er den annen regel vi
har i norsk rett, nemlig den at foreleggsadressaten ansees som om han
hadde vedtatt hvis han ikke selv reiser sak. Det forekommer meg å
være en meget lite tilfredsstillende mate å innfange fedre på. Jeg har
sagt det før og jeg gjentar det: Rent tankemessig synes dette med far-
skap i kraft av passivitet å være en noe grov spøk overfor naturens
ordning på dette område. Det er jo i det offentliges interesse at det
virkelige farskap blir fastslått. Men det vedtatte forelegg hindrer fort-
satt undersøkelse som kunne bringe den virkelige far for dagen. Og
heller ikke økonomisk vil barnet regelmessig være særdeles vel tjent
med den far eller bidragspliktige vi får på dette grunnlag. Den vi får
er nemlig den for hvem økonomien ingen rolle spiller, fordi han ikke
har noe å betale med.

Ellers vil jeg gjerne, som professor Borum, pointere at en hoved-
vanskelighet ligger i det rent faktiske. Tenker man på forholdet mel-
lom foreldre og barn ellers, er jo de rettslige plikter normalt ikke det
viktigste. Langt viktigere er den vilje til å sørge for eget avkom som
ofte får folk til å yde det som synes umulig, og som iallfall ingen
myndighet med riset i hånd ville få dem til å gjøre. Hvor gode regler
man enn gir for å jevnstille de utenekteskapelige barn med de ekte-
skapelige, vil man lett gjøre den erfaring at språnget blir stort mellom
loven og retten, retten i betydning av det som faktisk blir praktisert.

Det neste punkt er arveretten. Hos oss er altså regelen den at det
utenekteskapelige barn arverettslig er likestillet med ektebarn når
farskap — i motsetning til bidragsplikt — er fastslått. Men arvereg-
lene reiser to adskilte spørsmål, nemlig om arveretten nedover og
arveretten oppover. Arveretten nedover forekommer meg å ha meget
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sterke grunner for seg. Jeg er på dette punkt ikke så sterkt imponert
av den betraktning, så riktig den enn er, at barnet ikke bør lide for
morens feil, idet jeg ikke gjerne vil se arveretten på syndefallsmessig
bakgrunn. Barnet lider forøvrigt også skade hvis moren begår den
feil å ta seg en fattig ektemann skjønt hun uten vanskelighet kunne
få en rik. En nærliggende innvending er den at der sjelden vil være
noen slik samhörighetsfölelse mellom faren og det utenekteskapelige
barn at faren vil være glad ved tanken på at barnet skal ta arv efter ham.
Men lovgiveren har stillet seg en mer aktiv oppgave her. Den nøyer seg
ikke med å registrere den samhørighet som allerede er der, men vil
bruke arverettsregelen til å understreke den samhørighet som bør være.
Når også faren har arverett etter barnet, står det for meg som en
langt mer tvilsom regel, og jeg har et visst inntrykk av at hensynet til
symmetri har spilt en litt for stor rolle da man valgte denne løsning.
Jeg har svært vanskeligt for å finne noe grunnlag for den regel at
barnet bør føle seg slik knyttet til en kanskje ytterst forsømmelig far,
at pengene bør gå til faren når barnet dør.

Til slutt noen ganske få ord om kunstig befruktning. Ved insemina-
sjon får man jo tre parter i en mulig konflikt, moren, ektemannen og
den hvis sed er brukt, donor. I bakgrunnen kan man selvfølgelig
skimte andre personer, slik som den myndighet som gir tillåtelse til
inseminasjonen, den lege som företar den og diverse andre, men jeg
tror ikke de skal volde oss noe synderlig bryderi. Hovedspørsmålet
på dette område er etter mitt skjønn om man ønsker å tilläte inse-
minasjon. Svarer man ja på det, slik som jeg tror man bør, blir de
juridiske spørgsmål i de normale tilfelle meget enkle. Jeg forutsetter
at man har en ektemann som har samtykket i inseminasjonen, og da
må det vel være temmelig klart at regelen bør være den at barnet skal
ha samme stilling som et ektebarn. Det kan selvfølgelig tenkes at man
vil tilläte inseminasjon hvor det ingen ektemann er, først og fremst
når det gjelder den barnløse enke. Da har man vel ikke synderlig
annet å gjøre enn å gi barnet den stilling som et barn får når faren
er død. Derimot innrømmer jeg at stillingen kunne bli vanskeligere
ved inseminasjon uten ektemanens siamtykke. Men denne situasjon tror
jeg er såvidt lite praktisk at vi foreløpig med god samvittighet kan
konsentrere våre krefter om andre spørsmål.

Ekspeditionssekretær i justitsministeriet, Hans Topsøe-Jensen (D):

Først vil jeg gerne fra justitsministeriet bringe dr. Melander en
varm tak for afhandlingen; vi har savnet en samlet fremstilling af
gældende nordisk ret på dette område.
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Fra mit arbejde som sekretær for udvalget for nordisk lovsamar-
bejde ved jeg, at spørgsmålet om ensartet nordisk lovgivning om børns
retsstilling er taget op; man besluttede i januar 1948 at udskyde en
nærmere drøftelse, til dette møde havde fundet sted, for at se, hvilke
praktiske erfaringer, der kom frem her. Fra svensk side ser man med
nogen pessimisme på mulighederne for at få gennemført en ensartet
nordisk lovgivning, navnlig på grund af de dansk-norske regler om
faderskab contra bidragspligt alene. Efter at jeg i næsten et år har
fungeret i byretten som dommer i faderskabssager, er det blevet mig
klart, at de praktiske problemer er langt mindre, end man synes at
tro, når man kun beskæftiger sig med stoffet teoretisk.

Det første: Forskellen mellem faderskab og bidragspligt uden fader-
skab. Arveretten er ikke noget af større praktisk betydning, og man-
gelen af den betyder derfor sjældent noget. Det, der i praksis spiller
en rolle, er, at barnet, når der kun idømmes bidragspligt, ikke får
nogen fader i forældrerubrikken på sin fødselsattest; dette betyder
noget senere, når barnet skal meldes i skole, og i andre tilfælde, hvor
man skal præstere en fødselsattest. Jeg tror imidlertid, at dette pro-
blem bør løses på en helt anden måde, som det er løst i Holland, Bel-
gien og Frankrig, hvor man i almindelighed anvender fødselsattester
uden forældrenes navne; man får blot at vide, hvad den pågældende
hedder, fødselssted og måske dåbssted; i specielle tilfælde kan man
så rekvirere en fuldstændig attest.

Som dommer vil man erfare, at det er vanskeligt at fastslå et fader-
skab; der ly ves overhovedet ikke så stærkt nogetsteds som i faderskabs-
processer, og hvis folk ikke lyver, så husker de intet eller dårligt. Det
er derfor nødvendigt, at dommeren i tvivlsomme sager med uklare for-
klaringer ikke tvinges til at fastslå faderskab med de vidtgående virk-
ninger, men kan nøjes med at idømme bidragspligt. Og forskellen
spiller som sagt i praksis ikke så stor rolle for moder og barn.

Langt værre er det næste problem, at vi i dansk-norsk ret kender
flere bidragpligtige til samme barn. Det er en mærkværdig institution,
ja den forekommer mig næsten usømmelig. Nogle tal giver et begreb
derom: De fleste børn med flere bidragspligtige har naturligvis kun
to, det er 1800. 180 har tre, 40 har fire, 10 har fem, 4 har seks
bidragspligtige, og 1 barn har ni; navnlig det sidste forekommer mær-
keligt. (Alle tallene er for 10-året 1938—1947).

Jeg har derfor gjort mig den tanke, om man dog ikke kunne af-
skaffe dette uden større vanskeligheder. Det viser sig, at der falder
dom til fleres bidragspligt i ca. 250 sager om året; dette må ses på
baggrund af, at der er 7—9000 børn født udenfor ægteskabet om året.
20
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Mærkeligt er det, at en stor del af sagerne er fra landjurisdiktionerne;
det er naturligvis ikke, fordi umoraliteten er større dér, men fordi
pigen ikke er i stand til at lyve så stærkt i retten, som hun kan i by-
retten i Kobenhavn. I København ved de mænd, der er indstævnet,
ikke så nøje, hvem hun også har stået i forhold til, men en pige på
landet kan meget vanskeligere hemmeligholde, hvem hun iøvrigt har
plejet omgang med i avlingstiden.

Men selv disse 250 sager er for mange til, at man uden videre kan
stryge reglen. Jeg gjorde derefter det arbejde, at jeg gennemgik to
års sager i byretten og i nogle landjurisdiktioner. Imidlertid er det
meget vanskeligt at få noget absolut sikkert ud af en sådan under-
søgelse, fordi mange domme er affattet uhyre kortfattet. De siger ofte
kun, at da det er godtgjort, at moderen har stået i forhold til flere i
flere i avlingstiden, bliver disse at dømme som bidragspligtige. Det,
jeg ville se? var, hvilken virkning det ville få på disse domme, hvis
man lempede den danske usmidige og hårde regel i § 14 stk. 2.: alle,
der har stået i forhold til moderen i avlingstiden, dømmes, med min-
dre det er udelukket, at barnet kan være frugt af vedkommende sam-
leje, — altså ganske uanset større eller mindre sandsynlighed, blot
samlejet er indenfor avlingstiden, således som retslægerådet har ud-
regnet den, een måned før og een måned efter normalavlingsdagen.

Da retslægerådet endvidere oplyser, at sandsynligheden for avling
er meget lille i yderkanterne — men dog ikke tør sige, at avling er
udelukket —, virker det hårdt, at man ikke kan frifinde den, der har
haft eet samleje i den første eller sidste uge i avlingstiden, og alene
dømme den, der har haft flere samlejer i midten af avlingstiden, jfr.
Theodor Petersens artikel i Ugeskrift for Retsvæsen 1937 B 299 fig.
(højesteretsdom i Ugeskrift for Retsvæsen 1938, 325, men modsat
østre landsrets dom 1944, 1202).

Navnlig virker denne hårde regel fuldstændig meningsløs, når man
ser hen til, hvor usikkert selve beviset om tidspunkterne er. Der er
ofte en tilfældighed, at der er sagt, at det var ca. den 20. maj, det
foregik; det kan have været den 18. maj, og denne tilfældighed kan
betyde, at en mand inddrages eller glider ud.

Ved gennemgangen af disse sager fandt jeg skønsmæssigt ud af, at
man ved at lempe bevisregien bare vedrørende avlingstiden antagelig
kunne halvere antallet af domme med flere bidragspligtige; måske
kunne man komme helt ned på en fjerdedel ved at tillade andre sand-
synlighedsbeviser en vis vægt i disse sager. Så melder spørgsmålet sig*
Er der nogensomhelst grund til for 60 tilfælde om året at opretholde
en så mærkværdig regel?
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Det ville være det bedste helt at kunne komme bort fra denne regel.
Jeg indrømmer, at det er vanskeligt at tvinges til ved dommen at pille
een af de indstævnte ud i de sidste få sager, hvor den enes faderskab
ikke er sandsynligere end den andens. Men kun i uhyre få sager er
chancen for den enes faderskab præcis lige så stor som for den andens.
I det år, jeg har siddet i byretten, har jeg af et væld af sager kun haft
to, hvor jeg virkelig ikke havde nogensomhelst følelse af, hvem jeg
burde have hængt op, hvis vi havde haft en lempeligere bevisregel. Da er
det vanskeligt at vælge; skal det være den rigeste eller den yngste? Den
ældste er veil dårligst, han dør hurtigere end den yngste, statistisk set,
Det spiller dog en lille rolle, da disse mænd, der inddrages, som regel
er uden enhver følelse for det barn, som det drejer sig om, og uden
større økonomiske muligheder og derfor hverken betaler frivilligt eller
under tvang.

Dertil kommer yderligere: Det er et stort administrationsapparat
for staten ved politi og landsnævn for børneforsorg at indkræve og
udbetale disse bidrag gennem fonden; det er umuligt at gøre nøjagtigt
op, hvad det koster om året, men jeg tror, at staten selv roligt kunne
betale børnebidragene i de få sager, der ville blive tilbage ved en ny
bevisregel som nævnt.

Forskellighederne mellem dansk-norsk ret og svensk ret vil vise sig
mindre i praksis end de ser ud i teorien, og med lidt velvilje kan de
reduceres endnu mere. Jeg tror derfor, at muligheden for en fælles
nordisk lov er tilstede, og jeg vil ønske, at man i Sverige ville holde
en lille smule igen med revisionen, således at vi andre kunne nå at
komme med ved drøftelserne, inden den svenske nyordning bliver
lagt fast.

Der er et andet punkt, jeg vil have lov til at berøre, nemlig pater-est
reglen. Vi har også dér en meget hård regel i øjeblikket; jeg er enig i,
at man i almindelighed ikke skal rippe for stærkt op i de fejltrin, der
er sket i et ægteskab; hvis ægteskabet kan fortsætte, vil det sikkert
være lykkeligs! for barnet, at det bliver, hvor det er. Men der er til-
fælde, hvor reglens kategoriske karakter medfører den store tragedie.:
Moderen har under ægteskabet boet sammen med ægtemanden og
stået i forhold til en trediemand; ægtefællerne bliver skilt i anledning
af dette utroskab, hun får et barn, gifter sig med elskeren, og alle tre
parter er rørende enige om, at selvfølgelig er mand nr. 2 fader til
dette barn. Hvis ikke det er så heldigt, at blodtyperne kan vise, at nr.
1 ikke er fader til barnet, så er man i øjeblikket, hvis man skal over-
holde loven, nødt til at anse nr. 1 som fader efter pater est reglen.
Parterne kan slet ikke forstå det, og det er socialt urimeligt overfor
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barnet, der jo som regel er bedst tjent med at blive ægtebarn i ægte-
skab nr. 2, og sandsynligheden er vel også størst for, at det netop er
nr. 2, der er fader, navnlig hvor de første ægtefæller ikke i mange år
har fået børn.

Selv om man indleder et samarbejde om ensartet lovgivning, vil
der jo sikkert gå nogle år, inden vi er færdige, og i øjeblikket har vi
på grund af den livlige udveksling, navnlig af husassistenter, som
foregår mellem de nordiske lande, adskillige international-privatret-
lige problemer om faderskaber. Den, der har læst professor Hults
meget grundige afhandling om børns ihternationalprivatretlige for-
hold, ved, hvor uhyre komplicerede og uafklarede disse forhold er.
Disse problemer burde snarest løses; det er jo kun et lille proces-
spørgsmål, og det var meget naturligt at få det løst som en følge af de
andre nordiske konventioner af international-privatretlig art. Den i
praksis bedste løsning vil være at anvende loven i det land, hvor bar-
net er hjemmehørende (har domicil); hvis man kunne enes også om en
regel om, at sag anlægges i dette land, ikke i det land, hvor indstævnte
mand bor, ville resultatet blive helt godt.

Landsretssagfører, Fru Edel Saunte (D):

Det er de danske indlederes udtalelser om problemet: Bidrag fra
flere mulige fædre, der kalder mig frem. Efter min mening skal de
ikke stå uimodsagt fra dansk side. Der har været indvendt, at reglen
om, at der er flere bidragspligtige til barnet, kan stille kvinden van-
skeligt. Jeg har nu arbejdet som kvindelig sagfører i adskillige år
her i landet, siden 1934, og kan sige, at i min praksis forekommer
uendelig mange tilfælde af faderskabssager, og der er også forekom-
met ikke få tilfælde af faderskabssager, der har resulteret i, at der
kunne være flere mulige fædre til barnet, og det er ikke min erfaring,
at kvinden stilles vanskeligere, fordi der er flere mulige fædre dømt
som bidragpligtige, end hvis der kun er een bidragpligtig fader til
barnet. Hvis man skal ophøre at sætte skel imellem børnene, så tror
jeg, at skellet skal fjernes imellem faderskab og bidragspligt og ikke
mellem een bidragspligtig og flere bidragspligtige. Det er fuldkommen
rigtigt, at i praksis viser vanskelighederne sig kun, mens sagen står
på, og så i den regel, vi har med vore dåbsattester. Det er ubehageligt
for barnet at have en dåbsattest, hvor kun moderen er anført, og dette
er lige ubehageligt, om der er flere fædre til barnet, eller der kun er
een fader, der er bidragspligtig. Vi kunne utvivlsomt fjerne denne
vanskelighed ved at lave systemet ved vore dåbsattester om.
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Jeg forstår ikke, hvorledes man i virkeligheden vil vælge imellem
de mulige fædre, hvis man går bort fra den danske regel. Professor
Borum's regel om at vælge den mest velhavende forekommer mig ret-
mærkelig, men jeg går ud fra, at det skal betragtes nærmest som en
vittighed. Reglen forekommer mig heller ikke moralsk urigtig, som
det blev antydet fra den anden ærede taler. Det forekommer mig mo-
ralsk mere urigtigt, at den mand, der måske er den virkelige fader
skal slippe for at betale, fordi han er så heldig at finde ud af, at
pigen har flere mulige fædre. Jeg synes, at vor regel moralsk er
rigtigere. Den pålægger alle, der kan være fædre, at betale og give
moderen ret til at få eet bidrag udbetalt fra fonden. Jeg kan ikke se,
at praksis har medført uheldige forhold. Jeg vil nødig være dommer
i faderskabssager, hvis jeg skulle vælge og finde een bidragspligtig
blandt de mulige bidragspligtige, der skal betale for de, der skubbes
ud. En anden side af sagen er, at vi må indsnævre vore bevisregler,
således at man ikke medtager hele måneden til begge sider.

Med hensyn til bidragsfastsættelsen da er det rigtigt, at her i landet
fastsættes normalbidraget i nogle og halvfemsindstyve pct. af tilfæl-
dene, og efter min mening er det, fordi man administrerer loven for-
kert, og det skal efter min opfattelse ikke bruges som argument for
at ændre loven. Det er således, at man fastsætter normalbidraget,
altså det bidrag, en arbejdsløs mand skal betale, eller rettere Staten
skal betale for en arbejdsløs mand, i alle tilfælde hvor indkomsten
ligger under sygekassegrænsen, altså i Danmark under kr. 8.000,00.
Det er mig ubegribeligt, at det i alle tilfælde er nødvendigt at nøjes
med at pålægge en mand, der har kr. 8.000,00 om året og som f. eks
kun skal betale til eet barn, at betale kr. 42,00 om måneden til dette
barns underhold, når man ved, hvad det koster at have et barn.

Med hensyn til det inter-skandinaviske så har jeg et andet hjerte-
suk. Det er i øjeblikket ret vanskeligt i Sverige at få ændret et bidrag
fastsat af dansk myndighed mellem danske parter. Jeg har haft ad-
skillige tilfælde, hvor bidraget blev fastsat her i landet på et tidspunkt,
hvor manden var arbejdsløs, og hvor bidraget som følge deraf blev
fastsat til normalbidrag. Derefter rejste manden og tog fast ophold
i Sverige og fik en meget betydelig indtægt. Moderen kunne så kun
med de allerstørste vanskeligheder få bidraget ændret i Sverige, idet
hun ikke har den lette adgang til ændring af det fastsatte bidrag,
som vi har her i landet, men skal over en større procedure, hvor hun
skal betale sagfører og føre sag i Sverige. Jeg kender ikke det nye
svenske lovforslag, men det er jo muligt, at det vil bringe lettelse på
dette område, men gør det ikke det, så synes jeg, at det var rart, at
vi inter-skandinavisk fik en løsning på spørgsmålet.
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Professor, jur. dr. Folke Schmidt (S):

Rörande de utomäktenskapliga barnens rättsliga ställning har de
nordiska ländernas lagstiftning ett mycket skiftande innehåll. I Norge
och i Danmark innebär ett fastställande av ett faderskap, att det
utomäktenskapliga barnet i princip helt jämställes med ett äkten-
skapligt barn. I det fall att faderskap av biologiska grunder är ovisst,
bortfaller frågan om fastställande av faderskap. Barnet är dock berät-
tigat till underhåll. Har flera män haft samlag med modern under
konceptionstiden, kan underhållsskyldighet åläggas samtliga tänk-
bara fäder, antingen i form av en solidarisk ansvarighet eller i form
av en skyldighet för en var av dem att till det allmänna utge ett visst
standardbidrag. Vid sidan av huvudkategorien, som jämställes med de
äktenskapliga barnen, har man sålunda i Norge och Danmark en
grupp barn utan officiellt faderskap, till vilka en eller ett bolag av
män kan vara underhållsskyldiga. I Sverige har det utomäktenskap-
liga barnet i fråga om rätt till underhåll en sämre ställning än det
äktenskapliga. Endast trolovningsbarn tillerkännes en ställning, vä-
sentligen likartad med det äktenskapliga barnets. Fastställande av
faderskap tankes i princip kunna ske i varje fall, så snart man kun-
nat utreda att den utpekade mannen haft samlag med modern under
konceptionstiden. Faderskapsförpliktelserna kan ålägges endast en, men
denne skall betraktas som fader och utge underhållsbidrag, även om
sannolikheten för ett biologiskt faderskap kan vara ganska ringa och
något socialt samband ej heller föreligger mellan mannen och modern,
utan barnet är frukten av en helt tillfällig förbindelse. Finland åter
har en annan ordning, enligt vilken det utomäktenskapliga barnet har
en sämre ställning än i de andra nordiska länderna.

Skillnaderna i lagstiftningen i de olika länderna torde icke vara
betingade av skillnader i socialt hänseende. Inom ledande kretsar torde
man allmänt vara ense om att det definitivt tillhör en förgången tid
att betrakta ett barn som paria, därför att barnet är frukten av en
»osedlig« förbindelse. Denna uppfattning gäller oberoende av natio-
nella gränser. Beträffande social uppfattning har vi snarare en skillnad
mellan storstad och landsbygd, mellan industriarbetarebefolkning och
bondebefolkning, och en skillnad mellan de gammaldags strängt reli-
giösa och människor med en friare religion eller religiöst likgiltiga.
Enligt min mening borde det därför vara möjligt att beträffande de
utomäktenskapliga barnens rättsliga ställning nå en likartad nordisk
lagstiftning.

När det gällt att finna regler om det utomäktenskapliga barnets
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ställning, har man icke alltid utgått från en klar och entydig problem-
ställning. Man har visserligen satt som mål att förbättra barnets
ställning, men man har icke helt lyckats frigöra sig från äldre upp-
fattningssätt. Man har inte heller fullt insett, att en lagstiftning på
detta område nödvändigt måste taga hänsyn till de faktiska sociala
förhållandena inom olika miljöer.

Särskilt om den svenska lagstiftningen gäller omdömet, att de nu-
varande reglerna är resultat av ganska verklighetsfrämmande över-
väganden. Icke utan fog har det sagts, att den svenska lagen om barn
utom äktenskap mera intresserar sig för att ett barn alltid skall få
en fader än för att det skall få sin rätte fader. En svarande i en fader-
skapsprocess skall förklaras vara fader, så snart det utretts, att han
haft samlag med modern under konceptionstiden, där det ej är uppen-
bart, att barnet ej avlats vid samlaget ifråga. Det saknar därvid be-
tydelse, att modern haft samlag med flera män och att sannolikheten
för ett faktiskt faderskap är ganska liten. Faderskap fastställes, även
om det är notoriskt att kvinnan fört ett lösaktigt liv och den instäm-
de mannen endast vid ett enda tillfälle umgåtts med modern. Grunden
till denna egenartade regel är att undvika, att utredningen skall bli
av anstötlig art. Närmast har man väl tänkt sig att hindra, att den
instämde mannen för att skydda sig framkastar obestyrkta påståen-
den, som ställer inte bara kvinnan utan även andra män i en van-
ärande dager. Mot sådana konsekvenser borde man dock kunna skydda
sig med andra lagregier t. ex. regler om ansvar vid processmissbruk.
Att den svenska regeln över huvud kunnat bestå utan att väcka alltför
starka reaktioner förklaras av att barnavårdsmannen, som vanligen
är den aktive i processen, inte vid valet mellan flera tänkbara fäder
instämmer den som har de största möjligheterna att betala ett rikligt
underhållsbidrag utan i stället den som från biologiska utgångspunk-
ter mest sannolikt är fader. Det är för övrigt att märka, att domstolar-
na i sini praxis icke längre strängt upprätthåller principen om förbud
mot exceptio plurium utan tillåter bevisning härom som stöd för
uteslutande av faderskap i fall, där en blodundersökning talat mot
ett faderskap men där det likväl enbart med stöd av blodundersök-
ningen icke kan anses uppenbart, att faderskap är uteslutet. I det
nyligen framlagda förslaget till föräldrabalk föreslår också ärvda-
balkssakkunniga en friare bevisprövning.

De svenska reglerna om underhållsskyldigheten är i huvudsak
likartade både när det gäller äktenskapliga och utomäktenskapliga
barn. En faktisk likställighet har man dock icke ernått. I det praktiska
rättslivet torde man vid underhållsbidrag tillämpa en lägre taxa, när
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det gäller utomäktenskapliga, än när det gäller äktenskapliga barn. Dom-
stolarna torde icke heller helt underlåta att ta hänsyn till, om barnet
fötts i en lös förbindelse eller om det förelegat ett fast trolovnings-
liknande förhållande mellan föräldrarna. En av mina lärjungar gjorde
nyligen en undersökning av en mellansvensk kommun, som avsåg
att utröna i vad mån fastställda bidrag faktiskt inflöt och hur pass
villiga barnafäderna var att betala. Denna visade en väsentlig skillnad
mellan fäder till barn i lösa och fäder till barn i fasta förbindelser.
Kategorien; dåliga betalare tillhörde nästan uteslutande gruppen »fä-
der« till barn i lösa förbindelser.

De danska och norska reglerna är mera verklighetsbetonade än de
svenska. Enligt dansk rätt fastställer man sålunda faderskap endast i de
fall, där det icke föreligger omständigheter som pekar på att en
annan än den uppgivne mannen kan vara barnets fader. Regeln inne-
bär, att det för fastställande av faderskap icke är tillräckligt, att fader-
skapet ur biologisk synpunkt är sannolikt. For att ett faderskap skall
fastslås kräves enligt praxis normalt, att det skall ha förelegat ett
någorlunda fast förhållande mellan parterna, och en moder som in-
låtit sig på gatuförbindelser får sedvanligen icke dom på faderskap.
I Danmark har man också kunnat i rättsligt hänseende låta ett fader-
skap till ett utomäktenskapligt barn medföra samma rättsverkningar
som ett faderskap till ett äktenskapligt barn.

De danska och norska reglerna om bolagsbarn förefaller däremot
för en utomstående minst lika egenartade som den svenska principen
om förbud mot exceptio plurium. Reglerna kunna knappast förklaras
annat än som ett utslag för tankegångar liknande dem som ligger till
grund för skadeståndsrätten.

Det svenska förslaget till föräldrabalk uppställer som mål, att utom-
äktenskapliga barn bör såvitt möjligt likställas med äktenskapliga.
Samma underhållsregel godtas i bägge fallen. Förslaget berör dock
icke den viktiga frågan om barnets arvsrätt efter fadern. Beträffande
reglerna om fastställande av faderskap innebär förslaget i förhållande
till nuvarande regler, att man luckrat upp den stränga bevispresump-
tionen. Tanken synes vara, att det icke finnes någon invändning mot
att ålägga en man vidsträckta förpliktelser gentemot ett barn, om
faderskapet ur biologisk synpunkt kan synas någorlunda sannolikt.

Detta förslag har enligt min mening en ensidigt teoretisk karaktär.
De sakkunniga har i sina utredningar haft uppmärksamheten inriktad
på frågan om möjligheten att fastställa det biologiska faderskapet.
Det hade varit lika väsentligt att utreda vilken hänsyn man har att
taga till de sociala värderingarna i samhället. En undersökning av



BØRN FØDT UDEN FOR ÆGTESKAB 161

domstolarnas och barnavårdsmännens praxis skulle sannolikt ha
visat, att de utomäktenskapliga barnen icke får lika stora underhålls-
bidrag som de äktenskapliga. Den skulle också visa vilka svårigheter
som föreligger att indriva underhållsbidrag, när den förpliktade man-
nen stått endast i tillfällig förbindelse med modern.

Ett genomförande av ärvdabalkssakkunnigas förslag skulle måhän-
da icke nämnvärt förbättra de utomäktenskapliga barnens ställning
i svensk rätt. Det är att befara, att domstolarna i sin praxis alltjämt
skulle tillämpa olika normer för äktenskapliga och utomäktenskap-
liga barn. Man kan vinna anslutning hos gemene man för kravet att
utomäktenskapliga barn helt skall jämställas med äktenskapliga
endast om man begränsar detta krav till att gälla barn i fasta
förbindelser. Följer man denna linje — vilken enligt min mening är
den riktiga — har man som en konsekvens att räkna med en kategori
barn, där faderskapet icke kan fastställas trots att man kan utpeka en
eller flera män som haft samlag med modern under konceptionstiden.
Hur bör man bedöma denna grupp? De danska och norska bolags-
reglerna fötjänar enligt min mening icke anslutning. En möjlighet vore
att lägga underhållsskyldighet på den man som enligt biologiska
regler sannolikt är fader utan att därför fastställa ett faderskap. Den
radikalaste lösningen vore emellertid att låta det allmänna inträda
för att säkerställa barnets underhåll. I viss mån har svensk rätt redan
beträtt denna väg. I Sverige utgår således ett särskilt barnbidrag om
250 kr. per år, utöver det allmänna barnbidraget, bl. a. till barn utom
äktenskap beträffande vilket faderskapet icke blivit fastställt och som
fyllt tre år. Kategorien är i Sverige relativt stor eller något över 10 %
av samtliga utomäktenskapliga barn, trolovningsbarn icke inräknade.
Möjligen har detta förhållande ett visst samband med att svensk rätt
icke känner något tvångsmedel gentemot en kvinna som vägrar att
lämna upplysning om vem som haft samlag med henne under kon-
ceptionstiden.

Från nu anförda utgångspunkter ger sig också de regler, som bör
genomföras beträffande barn, som är alstrade genom konstgjord be-
fruktning. Det torde råda allmän enighet om att som äktenskapligt
barn bör erkännas ett barn som födes sedan hustrun befruktats enligt
makarnas gemensamma överenskommelse. Referenten ger också ut-
tryck för denna uppfattning. Beträffande inseminationsbarn som födes
av en ogift moder skulle enligt min syn sädesgivaren icke utan vidare
kunna åläggas förpliktelser gentemot barnet. Härför skulle krävas icke
bara att mannen i fråga skulle vara den biologiska fadern utan också
att det funnits ett fastare socialt band mellan honom och modern.
21
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Justitierådet Gösta Walin (S):

Som framgår av referentens avhandling har i Sverige frågan om
de utomäktenskapliga barnens rättsställning varit föremål för utred-
ning av en särskild kommitté som framlagt ett förslag till föräldrabalk.

Beträffande fastställandet av faderskapet kan man säga, att den
genomgående tanken i föräldrabalkförslaget går ut på, att man skulle
försöka komma sanningen närmare, i större utsträckning komma till
det sannolika resultatet, alltså försöka fastställa, såvitt möjligt, vem
som biologiskt är fader till barnet. Detta gäller både när barnet är föst
under äktenskap, om man har anledning att antaga att det är en
annan än mannen, som är fader, och när barnet är fött utanför
äktenskapet. I bägge fallen har föreslagits uppmjukning av de nu-
varande stränga presumtionsreglerna. Jag bör kanske erinra om vad
förslaget innebär beträffande fastställande av faderskap till barn
utom äktenskap. Där har man i nära anslutning till den finska lagen
tänkt sig att presumtionen för att den, som har haft samlag med
modern under konceptionstiden, är fader skall falla, om det är »uppen-
bart osannolikt« att vederbörande är fader till barnet.

Nu har i dagens diskussion framförts olika förslag, bl. a. har av
Professor Borum framkastats tanken, att man möjligtvis skulle kunna
åstadkomma en gemensam nordisk lagregel på det här området, där-
vid man kastade bort systemet i dansk och norsk rätt att flera per-
soner kunna förklaras bidragspliktiga, I stället skulle man införa en
regel, att i vissa fall fastställdes faderskap till barnet och att man i an-
dra fall nöjde sig med att fastställa underhållsskyldighet.

För min del tror jag att det i Sverige skulle vara fullkomligt ute-
slutet att acceptera det system, som nu råder i Danmark och Norge
enligt vilket flera kunna förklaras underhållspliktiga. I det fallet är
jag fullkomligt enig med Professor Borum. Skall det bliva någon
enighet på det här området måste man helt säkert avstå från ett
sådant system. Det förefaller oss, som äro vana vid en helt annan
ordning, närmast groteskt.

Jag tror också att det i Sverige finns mycket ringa förståelse för
att gå över till ett system, där man delar upp de utomäktenskapliga
barnen i två grupper samt fastställer faderskap i ena gruppen och
uteslutande underhållsskyldighet i andra gruppen. Snarare kan man
i viss överensstämmelse med den tankegång, som Professor Schmidt
utvecklade, antagas gå med på att nöja sig med att i något mindre
antal fall fastställa faderskapet och i övrigt hänvisa till den omsorg
som det allmänna tar om barnen.
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Föräldrabalksakkunnigas förslag om fastställande av faderskapet
till utomäktenskapliga barn har tänkts såsom en grundval för en
blivande reglering av arvsrätten för dessa barn, Här är det ju så
enligt svensk rätt f. n., att arvsrätt tillkommer barn efter fadern ifall
barnet är trolovningsbarn och om det fått äkta barns rätt enligt sär-
skild förklaring, liksom naturligtvis om barnet är legitimerat efter
födseln.

Begreppet trolovningsbarn har en mycket stor praktisk betydelse.
Man kan säga, att ungefär 40 pct. av antalet utom äktenskap födda
barn förklaras för trolovningsbarn, och frågan om arvsrätt inskränker
sig alltså till återstående procenttal, varifrån f. ö. av vissa andra skäl
bortgår några procent. Man kan nog också säga att, såsom någon av
talarna påpekade, det praktiska värdet av arvsrätt för utomäkten-
skapliga barn inom den återstående gruppen kanske inte är så stort.
Det är ju inte så förfärligt många fall, då det verkligen kommer ifråga
att ärva något efter den som har utpekats såsom fadern. Emellertid
kan det nog hända att i åtskilliga fall av s. k. samvetsäktenskap, där
barnet dock icke förklaras vara trolovningsbarn, det kan vara en del
att ärva. Likaså kan det nog alltemellanåt hända inom bondebefolk-
ningen, att en bondson haft en förbindelse före äktenskapet som har
burit frukt och att barnet kan komma att göra anspråk på andel i
en gård som han sedermera ärver eller förvärvar. Vidare lär det väl
finnas en del andra ströfall, då arvsrätten kan ha praktisk betydelse.

Inom den svenska kommittén har dessa spørsmål blivit föremål
endast för en mycket preliminär diskussion. Det hela befinner sig helt
och hållet på sitt begynnelsestadium och jag kan därför inte ge ut-
tryck för någon mera stadgad mening om detta problem. Emellertid
kan jag nog säga, att man allvarligt strävar efter att beträffande
arvsrätten liksom i en del andra speciella frågor söka nå fram till en
principiell likställighet mellan barn inom och barn utom äktenskapet.
Man har ansett att detta har ett visst etiskt värde, även om de fall,
då frågan om arvsrätt verkligen kan bliva av ekonomiskt värde, kan-
ske äro relativt fåtaliga. Det finnes hos oss en opinion, som anser att
rättskänslan kräver att här blir en ändring. Man har då kanske först
och främst tänkt på de s. k. samvetsäktenskapen, men jag tror att
opinionen går därutöver. Visserligen ge de nuvarande svenska reg-
lerna om trolovningsbarn arvsrätt i ganska vid omfattning men det
är i alla fall nu så, att frågan om arvsrätt praktiskt blir beroende
på om fadern vill medverka till att barnet förklaras för trolovnings-
barn eller inte, och det är ej så tillfredsställande. Jag tror alltså att
man kan slå fast, att det föreligger en stark önskan att principiellt
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åstadkomma likställighet. Som denna strävan grundas på ett rättfär-
dighetskrav, får man emellertid å andra sidan tänka på, att man
icke får göra regeln så stel, att den vid tillämpningen ur andra syn-
punkter allvarligt stöter rättskänslan. Det kan nog uppkomma åtskil-
liga komplikationer, som gör att resultatet i praktiken emellanåt inte
skulle bli så tilltalande. Ett sådant fall är att egendom har införts
uti makars bo av hustrun — som alltså inte är moder till det utom-
äktenskapliga barn, som det är fråga om — och det kan då verka rätt
stötande, att denna egendom skulle vid dödsfall delvis frångå hustrun
och hennes egna barn samt övergå till mannens utomäktenskapliga
barn. En annan sak som man måste räkna med är, att mannens ut-
omäktenskapliga förbindelse dolts för hans hustru och för deras
gemensamma barn samt att det alltså vid dödsfall kommer som en
mycket obehaglig överraskning för dem att en utomstående inträder
och skall dela kvarlåtenskapen. Detta kan ju helt och hållet förändra
den ekonomiska situation som hustrun räknat med och på det viset
rubba den ekonomiska stabiliteten i familjeförhållandet.

En annan sak. som man bör beakta, är, att utomäktenskapliga barn
i rätt stor utsträckning bliva adopterade och alltså ha att räkna med
arv av adoptivföräldrarna. De kunna komma i en relativt god ekono-
misk ställning, då adoptivföräldrarna ja ofta äro välsituerade. Det
förefaller vara mindre tillfredsställande, om dessa utom äktenskapet
födda barn, som adopterats, skulle få påräkna arvsrätt från två håll
och kanske försätta mannens äkta barn i en ekonomiskt väsentligt
sämre ställning än det utomäktenskapliga barnet själv får.

Om man genomförde principiell likställighet, måste man vidare
räkna med, att det för mannens fädernefränder kan vara alldeles
okänt att han har barn utom äktenskap. De kunna fördenskull ha
försummat att genom testamente förordna om sin kvarlåtenskap. De
ha inte räknat med att den skulle gå till en person, som de inte visste
att han existerade.

En tanke, som med hänsyn till dessa konfliktsituationer har före-
svävat oss, har varit, att man skulle göra en jämkning beträffande
laglottsregeln, så att det visserligen skulle finnas arvsrätt för alla
utomäktenskapliga barn, men däremot laglott i mera begränsad ut-
sträckning. Man har närmast tänkt, att laglott skulle tillkomma tro-
lovningsbarn, sådana barn, som förklarats hava äkta barns rätt, och
barn, som äro födda i samvetsäktenskap, d. v. s. då sammanlevnaden
varit mera långvarig och säkerheten för att den utpekade mannen
verkligen var fader till barnet är större än eljest.

Mot en sådan reglering kan invändas, att man icke har vunnit den
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klara deklaration, som skulle uppbära hela institutet med arvsrätt
även för de utomäktenskapliga barnen, och man kan nog också säga,
att det är ganska tvivelaktigt, om man kan tänka sig att få igenom en
sådan kategoriklyvning.

Det allvarligaste felet är att den anförda regeln icke i erforderlig
mån bemöter de invändningar, som framställts om att allmän arvs-
rätt för utomäktenskapliga barn skulle kunna medföra obilliga verk-
ningar, och därför har man också något diskuterat en annan regel,
som kanske är mera diffus, men som kanske i praktiken dock skulle
kunna fungera bättre. Man har tänkt på att visserligen införa en
principiell regel om lika arvsrätt för alla barn över lag men förse den
med en reservation, som ger möjlighet att jämka arvsrätten vid syn-
nerlig anledning. Domstolen skulle inom vissa gränser kunna sköns-
mässigt reducera arvsrätten.

Om det t. ex. är så, att arvsrätten för ett utomäktenskapligt barn
skulle verka stötande mot en efterlevande maka till den avlidne fa-
dern, kunde man låta henne under sin livstid sitta i orubbat bo helt
eller delvis och på det sättet kvarbliva ungefär i de ekonomiska om-
ständigheter, som hon eljest skulle ha fått tillgodonjuta. Finnes barn
inom äktenskap efter mannen, kunde man jämna ut förhållandena,
så att de bleve tillgodosedda på ett rimligare sätt än som eljest möjli-
gen skulle ha blivit förhållandet o. s. v. I detta sammanhang kan man
peka på en redan befintlig regel i den svenska arvslagen, som ger
möjlighet till att jämka mellan barn t. ex. med hänsyn till behovet av
underhåll och uppfostran.

Man kan naturligtvis säga, att det är tråkigt att införa en arvs-
regel, som inte är så klar och som, innan man kan fullfölja boutred-
ningen, förutsätter ett omdömesgillt skönsmässigt avgörande, huru
mycket som rätteligen bör tillkomma vederbörande arvtagare. Här-
emot kan anföras att, som jag nyss anförde, har kanske frågan om
arvsrätt icke så synnerligen stor praktisk betydelse. Antalet fall, då
arv överhuvudtaget kommer ifråga, är relativt begränsat och de
fall, där jämkning av arvsrätten kan bli aktuell, ännu mera fåtaliga.
Det kan därför icke vara lagstiftningstekniskt ekonomiskt att upp-
ställa ett alltför komplicerat system, där man beaktar alla möjliga
olika eventualiteter, utan man torde nog kunna med gott samvete slå
sig till ro med att här lägga en skönsmässig reglering i domstolens
hand.

Jag skall till sist endast säga ett par ord beträffande barn, som till-
kommit genom konstgjord befruktning. Det är nog enligt svensk lag så,
att man, i motsats till den ståndpunkt som referenten tycks intaga,
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knappast kan säga, att den konstgjorda befruktningen — insemina-
tion — icke skulle vara rättsenlig, utan den får väl accepteras så
länge man inte genom lagstiftningen har vidtagit någon åtgärd till
begränsning därav. Det är dock onekligen, när det gäller konstgjord
befruktning av ogift kvinna, ett ganska allvarligt etiskt problem, huru
man skall ställa sig. Barnen kunna ju i dessa fall som regel aldrig
få någon fader registrerad utan få hela livet gå stämplade såsom s, k.
provrörsbarn.

Beträffande de civilrättsliga följderna av konstgjord befruktning
förekommer i föräldrabalksförslaget ett par uttalanden, som kunna
ha ett visst intresse, ifall man vill vara försiktig och tills vidare ej
meddela alltför detaljerade regler på området. Vi har utgått ifrån att
på detta område föreligger en lucka i lagstiftningen som domstolen
har vissa möjligheter att utfylla på ett förnuftigt sätt. Då det gäller
insemination på gift kvinna ha vi funnit det ganska uppenbart, att
om mannen samtyckt till åtgärden, kan han icke efteråt komma och
väcka talan om att barnet skall förklaras icke ha äktenskaplig börd.
Denna slutsats borde domstolen kunna draga utan stöd av lag.

Vidare vill jag nämna, att när en s. k. donator t. ex. på ett sjukhus
har lämnat sperma för olika kvinnor, det torde vara uppenbart att
han icke i rättslig mening kan förklaras vara fader. Han kan inte
bli underhållsskyldig till ett flertal barn på den grund, att han medi-
cinskt har stått till tjänst på detta sätt.

Dessa problem äro av utomordentlig stort intresse, men jag torde
icke böra gå närmare in på dem i detta sammanhang.

Professor, dr. jur. O. A. Borum (D):

Jeg må have lov til at opponere imod landsretssagfører fru Sauntes
fremstilling af min opfattelse af, hvorledes man skulle vælge imellem
flere mulige fædre. Jeg har bestemt ikke gjort mig til talsmand for,
at man i første række skulle tage den rigeste, men jeg har sagt, at
man skulle tage den, hvis paternitet var den sandsynligste under hen-
syntagen til en række af omstændigheder: forholdets varighed, sam-
lejets tidspunkter og forhold, mulighederne for et positivt faderskabs-
bevis. Jeg er på dette punkt helt i overensstemmelse med professor
Arnholm og med ekspeditionssekretær Hans Topsøe-Jensen. Alle be-
stræbelser må gå ud på at finde den, hvis paternitet er den sandsyn-
ligste, og efter det af hr. Topsøe-Jensen anførte angående retslæge-
rådets standpunkt til spørgsmålet om betydningen af samleje i yder-
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kanterne i modsætning til samlejet i midten af avlingstiden, kan man
utvivlsomt nu komme ret langt frem ad den vej. Til dette har jeg kun
tilføjet, at hvis alt andet svigter, og der f. eks. er to mænd, der har
haft forhold til moderen på omtrent samme tidspunkt, omtrent lige
mange gange o. s. v., så vil jeg i dette tilfælde lade hensynet til barnets
tarv være afgørende. Det er ikke ment som nogen spøg, og det er heller
ikke noget, jeg selv har fundet på, det er en tanke, som i hvert fald har
været optaget i den hviderussiske lovbog.

Til professor Folke Schmidt og til justitierådet Walin vil jeg sige,
at det er ikke så forfærdelig mange tilfælde, hvor det efter vore regler
ender med, at flere kendes bidragspligtige. De ca. 8000 tilfælde, vi har
pr. år, forløber normalt på følgende måde ifølge de statistiske oplys-
ninger, som hr. Topsøe-Jensen har meddelt: ca. 4500 anerkender
frivilligt egentligt faderskab, ca. 2000 bliver dømte til egentligt fader-
skab, ca. 1000 bliver dømt som enebidragspligtige; kun i ca. 250 til-
fælde ender sagen med, at flere kendes bidragspligtige, og i et om-
treiit tilsvarende antal tilfælde er det hverken muligt at fastslå fader-
skab eller bidragspligt. Det forekommer mig, at den af professor
Folke Schmidt fremsatte tanke, som fik tilslutning af justitierådet
Walin, at man, når man havde fremmet faderskabssagen så langt,
som det er muligt, og havde inddraget alle de mænd, som kan komme
i betragtning, uden at kunne dømme nogen af dem som fader til
barnet, så skulle man opgive bidragskravet mod de pågældende mænd.
Bidraget til barnet måtte så udredes direkte af staten, der imidlertid
ikke ville lide noget større tab derved, da den jo i sådanne tilfælde
i almindelighed må udbetale normalbidraget forskudsvis og sjældent
får så forfærdelig meget tilbage deraf. Denne tanke betegner måske
en vej frem. Det forekommer mig i hvert fald, at den burde overvejes,
når man nu tager arbejdet op for om muligt at nå frem til en nordisk
lov om disse spørgsmål.

Lagbyråchef Sven Edling.

Överläggningsämnet gäller ju utomäktenskapliga barns rättsställ-
ning. Det är givet, att vid behandlingen av detta ämne frågan om
gränsdragningen mellan barn i och barn utom äktenskap kan ha en
viss betydelse. Detta speciella spørsmål, som inkluderar sådana frågar
som pater est-regeln och dess begränsningar samt frågan om den börd
som skall tillkomma inseminationsbarn, torde det emellertid föra för
långt att i detta sammanhang närmare ingå på.
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Det synes råda samstämmighet mellan talarna här, att man bör
söka uppnå likställighet mellan barn i och utom äktenskap, såvitt nu
en sådan likställighet kan åstadkommas genom lagstiftning. Härtill
vill jag ansluta mig. Det har emellertid enligt min mening även med rätta
betonats, att man inte kan komma till en fullständig likhet på grund
av att de faktiska förhållandena under vilka de olika barnen leva
äro skiljaktiga. Detta faktiska förhållanden kan man genom lagstift-
ningen endast i mindre mån påverka.

Den tanke som här kommit upp att man skulle försöka närma de
olika nordiska ländernas lagstiftningar på området med varandra
kan naturligtvis påräkna det största intresse hos de flesta nordiska
jurister och bör enligt min mening närmare undersökas. Emellertid
förefaller det vid ett första betraktande som om lagstiftningarna skulle
gå så pass mycket i sär, att det är rätt svårt att här kunna komma
till en likhet. Härför fordras säkerligen rätt betydande ömsesidiga
eftergifter. Jag kan här hänvisa till justitierådet Walins inlägg. Jag
vill bara ytterligare betona en synspunkt.

Det är givet, att för många svenska jurister förefaller den dansk-
norska ordningen med olika sorters barn vara en logisk konsekvens
utav att man i vissa fall inte kan med säkerhet fastställa ett fader-
skap. Det är då naturligt att man drager konsekvenserna därav och
tillerkänner de barn, beträffande vars faderskap man är säker, en
viss förmånligare rättsställning medan de andra barnen sättas i en
sämre klass. Även om denna tankegång skulle ha en viss tillslutning
bland jurister, tror jag emellertid, att den skulle ha betydligt svårare
att slå igenom inom en större allmänhet i Sverige. Jag tror, att man
där bl. a. av historiska skäl är rätt så bunden vid den nuvarande
ordningen enligt vilken ett faderskap såvitt möjligt alltid skall fast-
ställas även om en viss risk för misstag föreligger. Det skulle säker-
ligen möta stort motstånd om man nu skulle försöka slå in på en
annan linje och dela upp de utomäktenskapliga barnen i skilda
kategorier.

Ekspeditionssekretær Hans Topsøe-Jensen (D):

Det var lidt sørgeligt for den nordiske enhed at høre, at i hvert
fald to af de svenske jurister mener, at det er næsten udelukket at
nå frem til en mere ensartet nordisk lovgivning; men det glædede mig
at høre, at professor Schmidt var af en lidt anden mening, og jeg
synes, at hans tanke var den helt rigtige.
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Det er lidt mærkeligt, at man i Sverige nu er så overordentlig ivrig
for at gennemføre sagerne til faderskab for enhver pris, når man
dog må se hen til, at et betydeligt antal sager faktisk under alle
omstændigheder ikke kan løses. Vi har i Danmark ca. 200 frifindelses-
domme årlig. Det er sager, hvor det er umuligt at nå et resultat, fordi
moderen ganske hårdnakket nægter at opgive, hvem faderen er; eller
hvis hun er klog, siger hun, at hun ikke kan huske det, eller at manden
kun gav et fornavn, eller at han var engelsk soldat, tidligere tysk
soldat. Det samme må være tilfældet, hvis man i Sverige får en eller
anden ordning, hvorefter alle sager skal indbringes for retten. Det
forekommer mig derfor at være en smule teoretisk, når man i Sverige
så voldsomt forlanger, at alle børn skal have en fader, og ser med
foragt på vores tvivlsudvej: alene bidragspligt; det vil vise sig, når
sagerne kommer for domstolene, at de praktiske vanskeligheder bliver
betydelige.

Der var een, der nævnte, at det var ejendommeligt, at dette
institut med flere bidragspligtige var opstået. Man må huske, at det
er opstået på et tidspunkt, da det offentlige ikke ydede børn nogen
støtte af betydning; det gjaldt om at støtte barnets økonomi så stærkt
som muligt, og så var det fordelagtigere at have flere til at betale
solidarisk. Dengang havde vi også solidarisk betaling, som Norge har
endnu. Det er rigtigt, som professor Schmidt nævnte, at dette jo i
virkeligheden er stærkt forældet; for efter at staten nu udbetaler bidrag-
forskudsvis, er hensynet til barnets økonomi meget mindre.

Det er derfor muligt, at man kunne enes om en retsregel, hvorefter
man i de meget få sager, hvor dommeren ikke turde anse den enes
faderskab for mere sandsynlig end den andens, gav frifindelsesdom.
Så måtte staten naturligvis — som man gør det i Sverige — betale
et bidrag til barnet. Jeg håber stadig, at det må være muligt, at man
kan nærme standpunkterne til hinanden fra dansk-norsk og modsat
svensk-finsk side.

Professor, dr. jur. Carl Jacob Arnholm (N):

Også jeg skal være ganske kort. Det gjelder spørsmålet om de flere
bidragspliktige. Jeg har jo inntryk av at uenigheten mellom på den
ene side professor Borum og ekspedisjonssekretær Topsøe-Jensen og
på den anne side landsrettssakfører Saunte og meg, er liten og blir
mindre og mindre etter hvert som saken blir debattert. Tilbake blir
vel til slutt de tilfelle hvor to er noenlunde like nær til å være den
22
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biologiske far. Og så kan det jo også tenkes at deres økonomiske for-
hold er meget like, f. eks. at de begge er arbeidsløse. Da er det så sin
sak å la den ene bære alt og den annen intet. Professor Schmidt's tanke
om å la staten överta forsørgelsen i disse tilfelle er ny for meg, men
den forekommer meg å være en overveielse verd.

Professor, dr. jur. Ake Malmström (S):

Jag skulle vilja först och främst vädja till dem, som makten hava,
att verkligen söka om hithörande problem få till stånd en officiell
nordisk diskussion i de former, som brukas i vårt samarbete på lagstift-
ningens fält. Man borde väl försöka att på den yägen få fram så gemen-
samma linjer som möjligt även om man kanske inte kan undanröja
alla olikheter.

Beträffande de riktlinjer, som man skulle kunna följa, vill jag endast
tillägga ett par ord. Vill man göra en reform efter den principen,
att — av etiska eller andra skäl — rättslig likställighet bör råda
mellan barn i och utom äktenskap, så är det mycket litet tilltalande
om man visserligen först slår fast själva principen men sedan i annat
sammanhang tager tillbaka en god del och exempelvis börjar mani-
pulera med den arvsrätt, som man ger dessa barn, eller gör andra
reservationer. Då är det bättre att från början säga: Det är omöjligt
att åstadkomma likställighet av de eller de skälen. Det sociale tiska
värdet skulle väl ligga i själva principens genomförande utan egent-
liga modifikationer.

Om likställighetsprincipen ter sig eftersträvansvärd så tror jag å
andra sidan, att det skulle vara svårt att hos oss i Sverige genomföra
en kategoriklyvning av de utomäktenskapliga barnen på sådant sätt,
som förekommer i Danmark och Norge. Jag har fäst mig vid en detalj
i den danska rättsutvecklingen, utan att jag dock vet huru mycket
den betyder. Såvitt jag har läst rätt i professor Borums utmärkta
familjerättsbok, så låg bakom ändringarna 1937 i de danska reglerna
— då man övergick från det solidariska ansvaret till systemet att
taga ut fullt underhåll av samtliga bidragspliktiga — bland annat den
tanken, att man ville ta bort det ekonomiska intresset för en instämd
person att draga in de övriga i rättegången. Jag tycker att man redan
där kan spåra en strävan att komma ifrån den konsekvensen, att
flera dömas bidragspliktiga men ingen av dem förklaras vara fader.

Emellertid är det klart, att det är svårt att bygga en principiel lik-
ställighet på den grund beträffande faderskapets fastställande, som vi
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nu ha i Sverige. Samma blir nog också förhållandet, om man utgår
från de regler, som ärvdabalkssakkunniga tänkt sig i förslaget till
föräldrabalk. Man får kanske på ett eller annat sätt finna en något
strängare icke så rent présumtionsbetonad regel och sedan allvarligt
undersöka, om man icke borde komplettera denna regel med den
anordning, som professor Schmidt antydde och som andra också be-
rört, nämligen att i de fall, då faderskap icke kan fastställas enligt
huvudregeln, lösa underhållsproblemet med det offentligas hjälp.

Justitierådet Gösta Walin (S):

Professor Malmström sade, att om man genomför principiell lik-
ställighet, så är det icke mycket värt ifall man måste förse utom-
äktenskapliga barns arvsrätt med en särskild reservation. Jag antager,
att han syftar på det jag sade, att man behövde införa en jämknings-
regel, om man gav utomäktenskapliga barn arvsrätt över lag. Jag-
tror, att det faktiskt finnes en möjlighet att åtminstone formellt åstad-
komma en principiell likställighet även i fråga om jämkningsmöjlig-
heten. Det finns nog åtskilliga praktiska fall, då det vore till nytta, att
domstolen fick en möjlighet att jämka arvsrättsregeln även beträffande
andra arvingar än de utomäktenskapliga barnen. Jag tror också, att
frekvensen utav de fall, där en sådan jämkning skulle komma ifråga,
inte bleve så stor för någondera gruppen, och vi ha ju redan nu en
viss begynnelse till ett sådant jämkningsinstitut.


