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Företal.

Den följande framställningen är avsedd som referat vid det nordiska

juristmötet i Köpenhamn 1948. Det är givet att man i ett referat, som

utarbetats som underlag för en därpå följande diskussion, blott kan beröra

en del av de otaliga frågor, som ansluta sig till problemet om det utom-

äktenskapliga barnets rättsliga ställning. Detta är fallet redan på grund

av att man för behandlingen av dessa frågor reserverat en relativt begränsad

tid vid juristmötet. Från mötesarrangörernas sida har man även uttalat

önskemålet att referatet icke skulle vara alltför omfattande. På anförda

grunder har jag i min framställning inskränkt mig till att blott behandla

några frågor av särskilt central betydelse för det utomäktenskapliga barnets

rättsliga ställning.

Helsingfors, den 28 november 1947.

Ilmari Melander.
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I. Inledning.

För barnets rättsliga ställning är frågan, huruvida det är utom-
äktenskapligt eller av äkta börd av central betydelse. Enligt dansk
rätt är äkta barn ett barn av föräldrar, som under konceptionstiden levde
i eller senare ingått äktenskap med varandra, även om äktenskapet
före barnets födelse upplösts genom döden eller skilsmässa eller det
dömes till återgång i äktenskapet.1 I norsk rätt definieras återigen
begreppet äkta barn sålunda, att äkta barn är varje barn, vars föräldrar
före dess födelse ingått äktenskap med varandra, även om det dömes till
återgång av äktenskapet eller detta är ogiltigt på grund av släktskap,
svågerskap eller tidigare äktenskap.2 Enligt svensk rätt är äkta barn
ett barn, som födes under äktenskap eller sådan tid efter dess upplösning,
att det kan vara avlat dessförinnan, där ej barnet i den ordning, som i
Lag om äktenskaplig börd stadgas, förklaras icke hava sådan börd.3

I finsk rätt är begreppet äkta barn icke i lagstiftningen definierat. Då i
§ 6 moment 2 i lag angående införande av detta lands äktenskapslag
säges, att utom äktenskap avlat barn har, om föräldrarna sedermera ingå
äktenskap med varandra, samma ställning som i äktenskap avlat barn,
framgår härav indirekt, att enligt finsk rätt de barn, som avlats i
äktenskapet, äro äkta barn. Av de stadganden i finsk rätt, som avse
definition av begreppet äkta barn, bör ännu nämnas stadgandet i § 6
moment 1 i anförda lag därom, att återgång av äktenskap ej inverkar på
de i äktenskapet avlade barnens rättsliga ställning.4

När det ovan har talats om i äktenskap avlade barn, har därmed
självfallet avsetts blott av makarna gemensamt avlade barn. Att påvisa
att barnet framfötts av hustrun är i allmänhet lätt. Svårare är det
däremot att bevisa, att ett av hustrun i äktenskapet framfött barn

1) L 7/5 1937 om Ægtebørn (L 132/1937) § 1.
2) L 31/7 1854 om arv § 4 mom. 1.
3) L 14/6 1917 om äktenskaplig börd (LÄB) § 1.
4) I detta sammanhang finna vi det icke vara skäl att beröra de i de nordiska

ländernas rät t tidigare gällande och i vissa fall allt fortfarande i kraft varande stad-
ganden, enligt vilka barn som avlats i våldtäkt eller trolovning eller vars föräldrar
därefter ingått trolovning, kan hava äkta barns ställning.
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icke avlats av hennes make. De svårigheter, som möta bevisföringen i
denna fråga, hava lett till en allmän presumtion till förmån för barnets
äktenskapliga börd. Ända sedan den romerska rättens dagar har regeln
»Pater est quem nuptiae demonstrant» varit gällande. Sagda regel
innebär närmast att make, som hävdar att ett av hans hustru framfött
barn icke avlats av honom, i saken åligger bevisskyldighet. Denna regel
har omfattats i de flesta länders lagstiftning och följes även allmänt
i de länder, där så ej varit fallet.5 Av ifrågavarande presumtion följer,
att även sådant av hustrun under tiden for äktenskapet framfött barn,
som icke avlats av den äkta maken, bör betraktas som äkta barn tills
det visats, att det icke avlats av maken.

Av här ovan anförda stadganden, vilka definiera begreppet äkta
barn, framgår att huvudregeln i den nordiska rätten är, att alla under
tiden för äktenskapet avlade barn hava äkta barns ställning. I undan-
tagsfall kan barnet ernå äkta barns ställning oaktat dess föräldrar vid
tidpunkten för avlandet icke levat i äktenskap med varandra. Så är
fallet om de sedermera sinsemellan ingå äktenskap.6 Äkta barn äro
sålunda i allmänhet blott i äktenskap eller i ett sedermera upplöst äkten-
skap avlade barn ävensom de utom äktenskap avlade barn, vilkas
föräldrar sedermera ingått äktenskap med varandra. Begreppet utom-
äktenskapligt barn kan i stöd av det ovan sagda helt enkelt
angivas så, att de barn äro utomäktenskapliga, vilka enligt det anförda
icke böra anses vara äkta barn, eller m.a.o. de barn, vilkas föräldrar icke
under konceptionstiden och icke heller därefter hava varit förenade med
varandra genom äktenskap.

Oavsett att även annat barn än det, som avlats av den äkta maken,
i stöd av ovananförda presumtion kan hava äkta barns ställning till dess
det visas, att barnet icke avlats av maken, är dock för begreppet äkta
barn väsentligt, att barnet avlats av makarna gemensamt. Barn, som
icke avlats av makarna gemensamt, kan formellt hava äkta barns ställ-
ning, men sakligt är det utomäktenskapligt. Vid en granskning av utom-
äktenskapliga barns rättsliga ställning bör förty även sådana barns
ställning observeras. En andra grupp av utomäktenskapliga barn utgöra
de barn, vilkas moder varken vid tidpunkten för avlandet eller senare
varit gift.

5) Sagda regel har inrymts i lagstiftningen t.ex. i Danmark, Sverige, Frankrike,
Tyskland och Schweiz. Se L 132/1937 § 2 mom. 1, LÄB § 1 och 7, Code civil art . 312,
BGB § 1591, ZGB art . 252.

6) LÄB § 8 mom. 1, L 132/1937 § 1, L 31/7 1854 om arv § 4 mom. 2, L 13/6 1929
angående införande av äktenskapslagen (ÄLP) § 6 mom 2.
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De frågor, som beröra utomäktenskapliga barns rättsliga ställning,
hava reglerats genom speciella lagar rörande dylika barn. Nämnda lagar
kunna icke tillämpas på sådant sakligt sett utomäktenskapligt barn,
som av hustrun framfötts i äktenskapet, men som icke avlats av maken,
innan det visats, att barnet icke avlats av denne. Till dess så skett, har
dylikt barn, såsom ovan framhållits, äkta barns ställning, och på det-
samma bör tillämpas de stadganden, som beröra äkta barn.

Då äktenskapet och den på detta baserade familjen äro av stor
betydelse för samhället, är det ur samhällets synpunkt icke skäl att
befrämja ett utomäktenskapligt samliv mellan man och kvinna. På grund
härav legaliserar samhället blott samlevnaden inom äktenskapet. Sam-
hällets ogillande ståndpunkt har i detta avseende även tagit sig uttryck
i att de utom äktenskapet födda barnen givits en sämre ställning än äkta
barn. Under gångna tider har kyrkan i hög grad inverkat på de först-
nämnda barnens ogynnsamma ställning. Under de senaste decennierna
har deras situation emellertid avsevärt förbättrats. Uppfattningen, att
det är orätt att låta barnen umgälla sina föräldrars gärningar, har numera
allmänt omfattats.

I förbättrandet av ifrågavarande barns rättsliga ställning hava de
nordiska länderna hunnit rätt långt. Detsamma kan däremot icke sägas
om alla övriga länder. T.ex. i Frankrike och England är ett dylikt barns
ställning fortfarande förhållandevis svag. Här må i detta hänseende
annoteras, att i Frankrike ända till år 1912 gällde regeln »La recherche
de la paternité est interdite». Undantag gjordes blott för det fall, att
kvinnan enleverats. Allt fortfarande äro möjligheterna att fastställa
faderskapet begränsade till vissa i lagen uttryckligen angivna fall.7

Beträffande utomäktenskapligt barns rättsliga ställning i England må
nämnas, att enligt detta lands lagar ett dylikt barn icke har rätt till vare
sig sin moders eller faders namn och att det har en rätt begränsad rätt
till underhållsbidrag av sin fader.8

Såsom redan nämnts, har det utom äktenskapet födda barnets ställ-
ning under senare tid avsevärt förbättrats i de nordiska länderna. Trots
alla strävanden i riktning mot förbättringar måste man dock konstatera,
att ett dylikt barn fortfarande i många avseenden har en o förmånligare
ställning än äkta barn. Om ock lagstiftaren skulle önska helt jämställa
utomäktenskapliga barn med de äkta barnen, stöter detta dock på grund
av de faktiska förhållandena på stora svårigheter. I detta avseende bör

7) Code civil art . 340.
8) Bergmann, Internationales Ehe- und Kindschaftsrecht I, Berlin 1938, s. 277.
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man främst observera det utomäktenskapliga barnets förhållande till
sin fader. Då barnets föräldrar icke äro förenade genom äktenskap, och
t.o.m. klarläggandet av faderskapet ofta medför oöverstigliga svårig-
heter, är det naturligt, att förhållandet mellan ett dylikt barn och dess
fader icke kan regleras på samma vis som förhållandet mellan ett äktafött
barn och dettas fader. Skiljaktigheter förekomma därför framförallt i
fråga om vårdnaden om barnet och underhållsskyldigheten. Viktiga äro
även skiljaktigheterna beträffande barnets namn och arvsrätt. I fråga om
barnets offentligträttsliga ställning är däremot frågan huruvida barnet
är av utomäktenskaplig eller äkta börd i allmänhet icke av betydelse.

Av anförda skäl kommer enligt vårt förmenande det äkta barnet
alltid i pri vatr ättsligt hänseende att vara i en gynnsammare position
än det utomäktenskapliga. Detta faktum bör ihågkommas om man utgår
från att det icke är rätt att låta barnen lida för sina föräldrars onda
gärningar, och om man önskar i görligaste mån medgiva de utom äkten-
skapet födda barnen samma rättigheter som de äkta. De förstnämnda
barnens ställning kan förbättras, men den kan aldrig i alla avseenden
göras likvärdig med de äkta barnens.

Det är vår avsikt att i den följande framställningen skärskåda den
betydelse presumtionen för att barnet är av äktenskaplig börd har vid
definierandet av begreppen äkta barn och utomäktenskapligt barn, med
speciellt aktgivande på vilka möjligheter ett barn, som sakligt sett är
utomäktenskapligt, men i stöd av sagda presumtion njuter äkta barns
rätt, har att bevara denna sin ställning och i vilken utsträckning grun-
dade skäl finnas för tillämpningen av sagda presumtion. Dessutom skola
vi beröra några av de centralaste problemen i fråga om utomäktenskap-
ligt barns rättsliga ställning. Vi skola främst inskränka oss till att under-
söka, huruvida gällande rätts stadganden i de nordiska länderna i dessa
avseenden motsvara de krav, som med beaktande av den nutida allmänna
rättsutvecklingen kunna ställas på lagstiftningen beträffande dylika barn.
Till föremål för vår undersökning komma vi framförallt att göra möjlig-
heterna att förbättra ifrågavarande barns rättsliga ställning och att allt
mera göra dem jämställda med de äkta barnen.

En särskild grupp bilda de genom s.k. konstbefruktning avlade
barnen. Enligt vår uppfattning äro även dylika barn, försåvitt fråga
icke är om hustruns befruktande med den äkta makens sädesvätskay

sakligt sett utomäktenskapliga. På den grund och då det är sannolikt,
att konstbefruktningens betydelse i framtiden kommer att ökas, hava
vi ansett det vara skäl att även granska dylikt utomäktenskapligt barns
rättsliga ställning.



II. Presumtionen till förmån för barnets äktenskapliga
börd.

1. Presumtionens tillämpningsområde och
saklig a innehåll.

Ovan har nämnts att presumtionen för att barnet är av äktenskaplig
börd är av central betydelse vid bestämmandet av barnets rättsliga ställ-
ning. Denna presumtions berättigande har försvarats med en hänvisning
till att den hindrar mannen att utan orsak till domstolsbehandling
utlämna frågor rörande barnets börd och hustruns eventuella otro, vilkas
ledande i bevis i de flesta fall är omöjligt. Omotiverade rättegångar äro
ägnade att rubba familjelivets jämna gång och i samhällets ögon bringa
detsamma i en ofördelaktig dager.9 Å andra sidan kan emot sagda
presumtion anföras, att det ingalunda, efter det att de utomäktenskap-
liga barnens rättsliga ställning avsevärt förbättrats och dessa barn i
många viktiga hänseenden jämställts med de äkta barnen, är sagt, att
en dylik formell presumtion i alla fall är förenlig med barnets fördel.
Den kan utgöra ett hinder för fastställandet av barnets rätta status även
i fall, där det med tanke på det allmännas eller barnets eget bästa före-
funnes grundad anledning att sträva därtill. Om t.ex. barnets verkliga
fader är förmögnare än dess moders make, kan ett dylikt formellt äkta
barn bliva försatt i en ekonomiskt fördelaktigare ställning om det för-
klaras vara av utomäktenskaplig börd och dess verkliga fader förpliktas
att åt detsamma erlägga underhåll. Icke heller i andra avseenden är
barnets på en dylik formell presumtion grundade rättsliga ställning all-
tid fördelaktig för detsamma. Så snart dess moders make har skäl
att misstänka, att det icke avlats av honom, måste man befara att

9) Se Bentzon, Familieret, København 1916, s. 271.
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han ej bemöter detta barn med samma kärlek som sina egna barn och
icke är lika villig att bidraga till att täcka de utgifter dess underhåll
förorsakat. Emot sagda presumtion kan ännu anföras, att då den äkta
maken hävdar, att ett av hans maka framfött barn icke avlats av honom,
man i allmänhet har skäl att misstänka att hans påstående har fog för
sig. Slika påståenden gör den äkta maken i allmänhet icke om han är
övertygad om sitt faderskap.

Trots de anförda motargumenten torde man dock böra medgiva, att
sagda presumtion icke helt och hållet kan underkännas. Allmänt sett har
den dock sitt berättigande. Den är först och främst av betydelse på den
grund, att den ger registermyndigheten en relativt enkel regel för bestäm-
mandet av vilken status barnet skall givas i registret. Dessutom har den
en viktig betydelse som bevisregel i rättegång rörande barnets börd.
Såsom redan anförts föreligger fullgoda skäl att undvika att frågan om
barnets börd utan orsak göres till föremål för myndigheternas granskning.
Detta är ur samhällets, föräldrarnas och hela familjelivets synpunkt
oundgängligt. För strävandena att stävja obefogade rättegångar rörande
barnets rättsliga ställning är det återigen av stor betydelse att den tunga
bevisbördan åvälves maken, på vars initiativ slika rättegångar inle-
das.10

En annan fråga är dock, i vilka fall nämnda presumtion skall tillämpas
och huruvida i lagstiftningen noggranna gränser för dess tillämpnings-
område borde uppdragas. Om vi anse det vara med barnets fördel
förenligt att dess rätta status fastställes i alla de fall, där det blott är
möjligt, är det naturligt, att tillämpningen av ifrågavarande presumtion
bör begränsas så, att den icke omöjliggör detta. Överhuvud torde man
kunna hävda, att denna presumtion tidigare tillämpats mycket strängt.
Man har ansett den gälla även i sådana fall, då makens faderskap de
facto måste anses otänkbart. I detta avseende må särskilt nämnas det
fall, att maken på grund av långvarig bortavaro eller annat skäl icke
under konceptionstiden kunnat idka könsumgänge med sin maka.
Framförallt i de nordiska länderna synes rättsutvecklingen dock hava
lett till en mera inskränkt tillämpning av nu föreliggande presumtion.
I den positiva rätten har inrymts uttryckliga inskränkande stadganden
i detta hänseende och i de länder, där så ej skett, har man i såväl doktrin
som rättspraxis omfattat en inskränkning av presumtionens tillämplighet.

Förutom frågan, i vilka fall nämnda presumtion bör tillämpas, är
även frågan om dess sakliga innehåll, eller m.a.o. vilken bevisning maken

10) Se Borum, Familieretten I, København 1936, s.
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bör framställa för att barnet måtte förklaras utomäktenskapligt eller
sagda presumtion hävas och bevisbördan överföras på makan, av största
betydelse. Denna viktiga fråga har i allmänhet lämnats utanför lag-
stiftningen. Svaret på frågan bör därför härledas ur doktrin och rätts-
praxis.

Den största vissheten om barnets äktenskapliga börd föreligger, om
barnet framfödes under äktenskapet och inga t\ivel förefinnas om att
det icke vore avlat under äktenskapet. På denna grund är tillämpningen
av nämnda presumtion i dylika fall naturlig. Så är även fallet, om
barnet födes så snart efter äktenskapets upplösning, att det kunnat avlas
under äktenskapet. I svensk och dansk rätt ingår ett uttryckligt stad-
gande angående tillämpligheten av presumtionen för att barnet är av
äktenskaplig börd på barn av sistnämnt slag.11 Motsvarande stadgande
återfinnes icke i norsk rätt, men denna presumtion har likväl alltid
tillämpats i detta lands såväl som i finsk rätt i de fall, då barnets för-
äldrar levat tillsammans i äktenskap under konceptionstiden, oavsett
om detta äktenskap upplösts före barnets födelse.12

I en del länder, såsom t.ex. Tyskland13 och Schweiz,14 har i lag
stadgats, huru lång tid efter äktenskapets upplösning barn kan födas
och ännu anses vara äkta. Gemensamt för den nordiska rätten är där-
emot att ett dylikt stadgande icke inrymts i lagstiftningen. Fastställan-
det av denna tidsrymd har i varje enskilt fall överlämnats åt domstolens
prövning.15

Om barnet födes under äktenskapet, men dock så kort tid efter dess
ingående, att det icke har kunnat avlas under detsamma, kan makens
faderskap icke anses vara lika sannolikt som i ovan berörda fall. Enligt
dansk rätt bör presumtionen för att barnet är av äktenskaplig börd för
den skull icke tillämpas på dylikt barn. Detta bör förstås så, att barnet
betraktas som äkta tills frågan om dess börd dragits inför domstol och
denna förklarat barnet för utomäktenskapligt. Därest maken förnekar
sitt faderskap och underställer frågan om barnets börd rättslig prövning,

11) LÄB § 1, L 132/1937 § 2. Se även ZGB art . 252 mom. 1, BGB § 1593, Code
civil ar t . 312 och 315.

12) Se för norsk r ä t t s v idkommande Arnholm, Familierett , Oslo 1936, s. 34 o. s.
36; för finsk r ä t t s v idkommande Ä L P § 6 mom. 1; Chydenius, Lärobok i finsk arfs-
och tes taments rä t t , Helsingfors 1920, s. 20 ff.; Heikonen, J F T 1938, s. 495 ff.; Nyberg ,
J F F 1944, s. 315 ff.; Melander, Lapsen huollosta I, Vammala 1939, s. 64 f.

13) BGB § 1593.
14) ZBG ar t . 252 mom. 1.
15) Se t .ex. Arnholm, s. 36.

Om utomäktenskapliga . . . 2
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är sagda presumtion icke gällande i denna rättegång.16 På samma
ståndpunkt står även svensk och norsk rätt — svensk rätt i stöd av ett
uttryckligt lagstadgande, där det dock förutsattes, att man icke kunnat
styrka, att föräldrarna hade idkat könsumgänge med varandra under
konceptionstiden.17 Såsom ovan nämnts har denna fråga icke i lag-
stiftningsväg reglerats i finsk rätt. Rättspraxis torde tidigare hava
tillämpat nämnda presumtion även i detta fall, men på senare tid har
man varit benägen att närmast omfatta svensk rätts ovan berörda
ståndpunkt.18' l9

Vad beträffar frågan huruvida nämnda presumtion bör tillämpas,
då makarna i stöd av separationsdom, annat domstolsförordnande eller
annars på grund av söndring de facto bo åtskils, har denna presumtion
tidigare allmänt utsträckts även till dessa fall.20 Såsom Borum fram-
håller, gick man i detta avseende t.o.m. så långt, att tredje person, som
visades hava under konceptionstiden idkat könsumgänge med modern,
icke förklarades för barnets fader, emedan makens faderskap icke på
denna grund ansågs uteslutet.21 Den nyare lagstiftningen och rätts-
doktrinen i de nordiska länderna synas dock här hava omfattat
en friare ståndpunkt. I stöd av uttryckligt lagstadgande är denna
presumtion icke gällande enligt dansk rätt för det fall, att makarna
under konceptionstiden på grund av separationsdom eller eljest de facto
bott åtskils, därest ej visas, att de under denna tid idkat könsumgänge
med varandra. Observeras bör sålunda, att enligt detta lands rätt även
det faktum, att makarna de facto bo åtskils, är nog för att bryta sagda
presumtion.22 Enligt svensk rätt brytes den däremot först då makarna
på grund av separationsdom eller annat förordnande av domstol bo
åtskils. Om maken i detta fall förnekar sitt faderskap, åligger bevis-
skyldigheten hustrun. Därest hustrun emellertid är i stånd att visa, att
maken under konceptionstiden har idkat könsumgänge med henne, träder
presumtionen i kraft och bevisskyldigheten övergår därför på maken, på
grund varav han bör framställa fullt bevis för att barnet icke avlats av

16) L 132/1937 § 4; Colov, Bornelovene af 7 Maj 1937, Kjøbenhavn 1943, s. 66.
17) LÄB § 7; Undén, Föräldrar och barn, Stockholm 1927, s. 20; Arnholm, s. 36.
18) Jfr. H D D Red. 9/1939, varav framgår, a t t mannens blotta bestridande av

faderskapet har ansetts häva presumtionen för det fall a t t barnet avlats före men
fötts under äktenskapet. Jfr. HD Medd. 304/1939.

19) Se betr. föreliggande fråga ZGB art . 254 och 255; BGB § 1599.
20) Se Winroth, Svensk civilrätt I I I , Föräldrarät t , Uppsala 1901, s. 25; Chydenius,

s. 21; Borum I (1936), s. 9 f.
21) Se hos Borum I (1936) s. 10 not 5 nämnda rättsfall.
22) L 132/1937 § 2 mom. 2; Colov, s. 63.
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honom.23 Enligt norsk rätt bör sagda presumtion icke tillämpas, då
makarna bott åtskils på grund av separationsdom eller interimistiskt
förordnande av domstol i anledning av pågående rättegång angående
separation eller äktenskapsskillnad. Däremot har den ansetts gälla i
fråga om andra fall, då makarna faktiskt slutat sitt samliv, men i detta
fall bör man åtnöjas med svagare bevis för att maken icke avlat
barnet.24

Beträffande före äktenskapslagens tillkomst gällande finsk rätt synes
Chydenius anse, att presumtionen för barnets äktenskapliga börd skulle
tillämpas även om makarna dömts till skillnad till säng och säte.25

Tvärtemot vad fallet varit med motsvarande lagar i de övriga nordiska
länderna har separationsinstitutet icke inrymts i den finska äktenskaps-
lagen. På grund härav har förevarande fråga ur finsk rättssynpunkt
intresse blott beträffande av domstol under pågående äktenskapsskill-
nadsrättegång givet interimistiskt förordnande om samlevnadens upp-
hörande,26 ävensom i det fall, att makarna på grund av söndring de
facto bo åtskils. Trots Chydenius' ovan relaterade stränga uppfattning
synes nyare rättspraxis dock i fråga om tillämpligheten av denna presum-
tion hava omfattat en friare ståndpunkt.27 Frågan huruvida denna
presumtion bör tillämpas i förevarande fall har varit föremål för diskus-
sion inom Juridiska Föreningen i Finland. I sitt referat har Nyberg i
övrigt besvarat frågan jakande utom såtillvida, att faderskapspresumtio-
nenhäves genom mannens bestridande i utav honom angående faderskapet
väckt rättegång men åter träder i kraft ifall det framginge, att makarna
varit tillsammans under sådana förhållanden, att äktenskapligt umgänge
kunnat äga rum. Vidare anser Nyberg att i fråga om motbevisning
åt den rättsmedicinska expertisens utsaga beträffande omöjlighet eller
högsta grad av osannolikhet för den äkta mannens faderskap torde

23) LÄB § 7; Undén, s. 20.
24) Arnholm, s. 37.
25) Chydenius, s. 20 f.
26) ÄL § 81.
27) I det ta avseende bör särskilt nämnas HD Medd. 105/1940. Underrät terna

förklarade barnet vara äkta , enär icke framkommit omständigheter, av vilka kunde
slutas, a t t barnet icke vore avlat av den äkta mannen, u tan tvär tom framgått at t , ehuru
han under avlelsetiden bot t å annan ort, makarna därunder likväl besökt varandra
och jämväl tillbragt nät ter tillsammans. HD (med 3 röster mot 2) ansåg däremot
barnet vara oäkta, enär hust run och konkumbenten, medan den äkta mannen bott å
annan ort, under hela avlelsetiden levat samman såsom äkta makar och hustrun öppet
talat om a t t barnets fader var konkumbenten och icke den äkta mannen. Se Nyberg,
J F T 1944, s. 317.
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böra skänkas största möjliga vitsord samt presumtionens möjlighets-
omdöme även eljes givas en rimlig och förnuftig innebörd.28

Ovan har det fall berörts, att ett utom äktenskapet fött barn erhåller
äkta barns ställning om dess föräldrar ingå äktenskap sinsemellan. Här
uppställer sig frågan huruvida även i detta fall presumtionen för att barnet
är av äktenskaplig börd har betydelse. Ur den nordiska rättens synpunkt
torde frågan böra besvaras nekande. Enligt dansk rätt förutsätter en
dylik av äktenskaps ingående beroende legitimation att barnets fader
erkänt detta som sitt eller genom dom förklarats för dess fader. Om man-
nen icke förklarats för barnets fader, men har ålagts att åt barnet
erlägga underhållsbidrag, erhåller barnet äkta barns ställning blott för
det fall, att mannen vid äktenskapets ingående eller senare skriftligen
för vederbörande registermyndighet anmäler barnet som sitt.29 Barnet
erhåller sålunda icke enbart genom nämnda äktenskaps inverkan äkta
barns ställning, utan härtill erfordras ytterligare vissa åtgärder av bar-
nets fader eller domstols avgörande, vari vederbörande person förklaras
vara barnets fader. Enligt gällande dansk rätt torde man alltså vid bedö-
mandet av faderskapet i ifrågavarande fall böra tillämpa stadgandena
angående utomäktenskapliga barn och icke presumtionen för äktenskaplig
börd.30 Även svensk rätt intager i stöd av ett uttryckligt lagstadgande
denna ståndpunkt,31 och av samma åsikt är även Arnholm för norsk
rätts vidkommande.32 Likaså bör enligt finsk rätt den på äktenskaps
ingående grundade legitimationen anses förutsätta, att mannen erkän-
ner barnet såsom sitt i den ordning, som för erkännande av utom
äktenskapet födda barn är stadgat.33

Då presumtionen för barnets äkta börd är av central betydelse vid
preciserandet av begreppet utomäktenskapligt barn, är det av vikt, att
rättsstadgandena angående densamma och dess tillämpning motsvara
de fordringar, som ur synpunkten av det utomäktenskapliga barnets
rättsliga ställning med fog kunna uppställas. Detta göra dessa stadgan-
den dock icke åtminstone i de nordiska ländernas lagstifning. Vad spe-
ciellt Finland beträffar har redan framhållits, att detta lands lagstiftning

28) Nyberg J F T 1944, s. 319.
29) L 132/1937 § 5; Colov, s. 67.
30) Jfr. betr. tidigare dansk rä t t Borum I (1936), s. 50—54 o. Bentzon, Familieret

1916, s. 408; Ussing U.f.R 1920 B, s. 68—70; se även i dessa framställningar nämnda
rättsfall.

31) LÄB § 8 mom. 2; Undén, s. 29.
32) Arnholm 1. s. 37.
33) Se L 27/7 1927 om barn utom äktenskap (UÄktL) § 20.



I I . P R E S U M T I O N E N T I L L F O R M A N F Ö R . . . 2 1

överhuvud icke innehåller några stadganden angående sagda presumtion.
Avsaknaden av dylika bör anses vara en stor brist. Ur rättssäkerhetens
synpunkt är det oundgängligt att så noggranna stadganden som möjligt
givas rörande tillämpligheten av nämnda presumtion och dess sakliga
innehåll.

Om ock i de övriga nordiska länderna stadganden rörande ifråga-
varande presumtion påträffas, kan dock emot dessa vissa anmärkningar
göras. Detta torde främst gälla svensk och norsk rätt. Vi hava nyss
funnit, att frågan, när denna presumtion skall tillämpas, är av stor
betydelse. I detta avseende har dock lagstadgandena givits ett brist-
fälligt innehåll.84 Man bör icke heller glömma denna presumtions sakliga
innehåll. Detta får icke preciseras så, att presumtionen urartar
till en av stela formler bunden sträng regel, som förhindrar ett fast-
ställande av barnets rätta börd även i sådana fall, då detta de facto
vore möjligt. Då möjligheterna att fastställa barnets ursprung tack
vare blodundersökning och andra antropologiska forskningar ökats, bör
ifrågavarande presumtion ges en sådan innebörd, att den icke begränsar
parternas rätt att framlägga all till buds stående utredning.

Såsom ovan konstaterats, innebär ofta nämnda presumtion att man-
nen, som hävdar att ett av hans hustru framfött barn icke avlats av
honom, i saken är bevisskyldig. Mannens bevisskyldighet är till följd
av denna presumtion synnerligen tung. Ett käromål angående barnets
förklarande för utomäktenskapligt godkännes i allmänhet icke med
mindre än att det ledes i bevis, att alla möjligheter för att maken skulle
avlat barnet, äro eliminerade.85 Ett godkännande av käromålet kan
således komma i fråga närmast blott i det fall, att mannen lyckas visa,
att han under konceptionstiden icke haft könsumgänge med sin hustru
eller att han är oförmögen att avla barn eller att hustrun varit havande
redan innan deras äktenskapliga samlevnad vidtog. Framställandet av
dylikt bevis är dock ofta svårt. Detta är särskilt fallet då fråga är om
att mannen under konceptionstiden icke skulle hava haft könsumgänge
med sin hustru. I denna punkt kan i allmänhet tillförlitlig utredning
framläggas blott i det fall, att makarna under konceptionstiden varit
bosatta på olika orter. Sagda stränga presumtions syfte har varit att
så långt som möjligt skydda barnets äktenskapliga börd. I detta avseende
för den dock så långt, att det på grund av dess inverkan blott i undan-

34) Ärvdabalksakkunnigas förslag till Föräldrabalk (Förslag till FB), Stockholm
1946, s. 65.

35) LÄB § 7; Undén, s. 19 f.; L 132/1937 § 2; Borum I (1936), s. 10 ff.;Colov, s. 61
f.; Arnholm, s. 37; Chydenius, s. 20 f.
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tagsfall är möjligt att leda i bevis, att maken icke är barnets fader. Därav
följer, att ett barn, som med all sannolikhet är utomäktenskapligt, i
stöd av denna presumtion det oaktat behåller sin ställning av äkta barn.
Ett dylikt sakläge kan icke anses tillfredsställande. På grund härav
borde presumtionen, såsom redan framhållits, givas ett sådant innehåll,
att den icke skulle utgöra ett hinder för fastställandet av barnets rätta
status i de fall, då detta de facto vore möjligt.

De svenska sakkunniga, som uppgjort förslag till ny föräldrabalk för
Sverige, framhålla på tal om den sakliga innebörden av presumtionen
för att barnet är av äktenskaplig börd, att dess undantagslösa tillämpande
kan leda till oriktiga resultat framförallt i det fall, att det letts i bevis,
att makan under konceptionstiden idkat könsumgänge även med annan
man än den äkta maken. Det visar sig i dylika fall ofta, att hustrun
upprätthållit en mer eller mindre varaktig förbindelse med annan man,
och att denne med rätt stor sannolikhet kan anses vara barnets fader.
Enligt åberopade sakkunnigas åsikt borde på anförda skäl stadgas, att
sagda presumtion brytes om det visas, att modern under konceptions-
tiden idkat könsumgänge även med annan man och det kan antagas,
att denne man är barnets fader.36

För den händelse att det däremot icke kunnat klarläggas att hustrun
under konceptionstiden idkat könsumgänge med annan man, bör man
för ett hävande av presumtionen uppställa förhållandevis stränga ford-
ringar. Det oaktat begränsar ifrågavarande presumtion, i den form den
har i gällande rätt, även i detta fall i alltför hög grad möjligheterna att
framställa bevis för att maken icke kan vara barnets fader. Av betydelse
för ifrågavarande bevisföring är en eventuell blodundersökning och
andra antropologiska undersökningar, varjämte frågan huruvida maken
haft samlag med sin maka vid en sådan tidpunkt, att han kunnat avla
barnet, ävensom frågan om användning av preventivmedel vid könsum-
gänget har sin givna betydelse. På denna grund är tillämpandet av
presumtionen obilligt i det fall, att makens faderskap med stöd av dylika
omständigheter måste anses uppenbart tvivelaktigt. Till följd härav
har man föreslagit en mera extensiv tolkning av denna presumtion sålun-
da, att den kunde hävas för den händelse man på grund av barnets
ärftliga egenskaper eller andra omständigheter kan anse det säkert, att
maken icke kan vara barnets fader.37

Vad beträffar tillämpningen av ifrågavarande presumtion på det barn,

36) Förslag till FB , s. 72 f. och den föreslagna FB 2:5.
37) Förslag till F B , s. 73 f.
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som födes under äktenskapet men uppenbarligen avlats före dess ingåen-
de, har redan ovan konstaterats, att presumtionen i allmänhet i detta
fall icke gäller. Enligt svensk rätt bör densamma dock tillämpas förså-
vitt visas, att maken under konceptionstiden haft könsumgänge med
sin hustru.38 Enligt vår uppfattning vore det av vikt, att även denna
fråga i lagstiftningsväg skulle regleras i de nordiska länder, där så ännu
icke skett. Det vore även skäl att överväga, huruvida man i detta av-
seende hade anledning att ansluta sig till nämnda ståndpunkt i svensk
Tätt. Speciellt synas skäl härför föreligga i det fall att det icke förebragts
utredning om att hustrun under konceptionstiden haft könsumgänge
med annan man.

Av de nordiska länderna har blott Danmark i sin positiva rätt ett
stadgande angående inverkan av att makarna på grund avsöndring de fac-
to leva åtskils på tillämpningen av sagda presumtion. Enligt detta stad-
gande gäller presumtionen icke i detta fall, därest icke visas, att makarna
under konceptionstiden haft könsumgänge med varandra.39 Förutom
att lagstiftaren borde avgöra frågan om separationsdomens eller annat
av domstol beträffande makarnas åtskilsboende givet utslags inverkan
på presumtionen i fråga,40 borde även i nyss nämnda avseende ett
uttryckligt stadgande inrymmas i lagen. Det undantag, som göres i
fråga om denna presumtion, är det icke skäl att begränsa blott till de fall,
då makarna leva åtskils på grund av förordnande av domstol. De
skäl, av vilka detta undantag är betingat, äro i allmänhet även för-
handen då makarna på grund av söndring endast de facto leva åtskils.41

På anförda grunder borde presumtionen för barnets äktenskapliga
börd, såsom redan framhållits, till sitt innehåll ändras så, att den icke
skulle utgöra något hinder för ett fastställande av barnets rätta börd då
detta verkligen är möjligt. Beträffande nämnda innehåll är det skäl att
observera den form, i vilken presumtionen omfattats av de tidigare
nämnda sakkunniga i deras förslag till föräldrabalk. Av förslagets ka-
pitel 2 § 5 framgår, att käromål angående barnets förklarande för utom-
äktenskapligt enligt förslaget icke finge godkännas »med mindre det är
utrett, att modern haft samlag med annan än maken och det måste
antagas att barnet avlats vid samlaget, eller på grund av barnets arvs-
anlag eller annan särskild omständighet kan hållas för visst, att mannen

38) Se ovan s. 17 f.
39) Se ovan s. 18 f.

40) Icke heller i det ta avseende påträffas i alla de nordiska ländernas lagstiftning
uttryckliga stadganden. Se ovan s. 18 f.

41) Nyberg J F T 1944, s. 318; Förslag till F B , s. 74.
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ej är barnets fader. Är barnet avlat före äktenskapet eller under det
makarna efter domstols beslut eller eljest på grund av söndring levde
åtskilda, må dock talan, som väckts av mannen själv, bifallas, såvida
det ej göres sannolikt att makarna haft samlag med varandra å tid, då
barnet kan vara avlat.»

2 . V e m s k a l l r ä t t e n t i l l t a l a n a n g å e n d e h ä v a n d e a v

p r e s u m t i o n e n f ö r a t t b a r n e t ä r a v ä k t e n s k a p l i g b ö r d

t i l l k o m m a ? B ö r r ä t t e n a t t v ä c k a d y l i k t a l a n b i n d a s

v i d v i s s t i d ?

För ett sakligt sett utomäktenskapligt barn, som dock på grund av
presumtionen för barnets äktenskapliga börd formellt njuter äkta barns
rätt, är det av stor betydelse vem som har rätt att väcka talan om
dylikt barns förklarande för utomäktenskapligt ävensom huruvida väc-
kandet av dylik talan är bundet vid viss tid eller icke. Denna fråga har
icke i de olika nordiska länderna lösts enligt enahanda linjer.

Enär finsk rätt icke känner en i lagstiftningsväg reglerad status-
process, kan enligt densamma ^iss termin för väckande av nu nämnd
talan icke utsättas.42 Vad beträffar frågan vem som är berättigad att
väcka talan i detta fall, anser Chydenius att denna rätt tillkommer ej
blott den äkta mannen, utan envar, för vars rätt barnets antagna äkta
börd står i vägen.43 Av samma åsikt är även Carlson. Han framhåller,,
att nämnda rätt i konformitet med vad härom stadgats i de flesta civi-
liserade länder och även av rättshistoriska skäl borde förbehållas maken
ensam under dennes livstid. Hänvisande till rättspraxis konstaterar han
dock, att sagda rätt i Finland måste anses tillkomma envar, vars rätt
är beroende av barnets börd. Han nämner att man i rättspraxis låtit
såväl barnets moder som barnatillsyningsmannen, den sistnämnde
t. o. m. mot barnets moders och dennes makes vilja, yrka, att den,,
som under konceptionstiden lägrat hustrun, skall förpliktas att till
barnet utgiva underhållsbidrag.44 Häremot kan framhållas, att om
ock mannens skyldighet att bidraga till barnets underhåll enligt finsk

42) Se ovan s. 17 f.
43) Chydenius, s. 22. Så även Winroth betr. tidigare svensk rät t . Se Winroth I I I , s.

14 f. Av annan åsikt betr. finsk rä t t Lagus. Se Lagus: Utkas t till revision om läran
om naturliga barns rä t t , s. 26.

44) Carlson J F T 1938, s. 296.
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rätt grundar sig på en presumtion om att mannen, som lägrat modern,
verkligen är barnets fader, föremål för processen vid tvist om under-
hållsbidrag åt utom äktenskapet fött barn icke egentligen är frågan
om faderskapet, utan klarläggandet av frågan huruvida svaranden
vid sådan tidpunkt lägrat barnets moder, att han kan vara dettas
fader.45 Väckande av talan angående underhållsbidrag har där-
för icke ansetts förutsätta, att barnet dessförinnan i rättegång berö-
rande dess status skulle hava förklarats utomäktenskapligt.46 Sålunda
kunde man hävda, att det ges möjlighet att avgöra frågan om under-
hållsbidrag som en skild prejudiciell fråga utan att däri avkunnat
utslag i övrigt avseende behöver inverka på barnets status. Med tanke
på barnets fördel vore det icke skäl att medgiva alla dem, på vilkas
rätt barnets börd inverkar, rätt att väcka egentlig statustalan.
Försåvitt barnets status inverkar på tredje mans rätt, vore dennes
intressen regelenligt i tillräcklig grad skyddade, om den på hans rätt
inverkande frågan såsom en skild prejudiciell fråga kunde underställas
domstols avgörande utan att i övrigt det i ärendet givna utslaget skulle
inverka på barnets status. Barnet borde icke till följd av en dylik talan
berövas sin rättsliga ställning i högre grad än det i varje enskilt fall är
nödvändigt. Medges bör, att ur synpunkten av barnets fördel ett accep-
terande av sistnämnda ståndpunkt vore att rekommendera. Vad spe-
ciellt beträffar den på lagen om barn utom äktenskapet grundade talan
om underhållsbidrag, bör dock framhållas, att underhållsbidrag enligt
denna lag kan tilldömas blott utom äktenskapet fött barn, varför bar-
nets status i själva verket avgöres i ifrågavarande rättegång i samband
med kravet på underhållsbidrag. Ett försök att förklara underhålls-
bidragsdomen för en skild prejudiciell fråga, som icke i andra avseenden
skulle inverka på barnets status, skulle leda därtill, att barnet de facto
i detta fall skulle hava tvenne olika status, vilket förefaller att stå i
strid med ändamålet med nyss berörda lagstiftning. Lika klart är det
emellertid icke att ett i arvstvist givet utslag i alla avseenden skulle
behöva inverka på barnets status.

I de övriga nordiska länderna stadgas i lag, vem rätten att väcka
antydd talan tillkommer, och i norsk och svensk rätt även
inom vilken tid dylik talan bör väckas. Enligt norsk rätt är blott make
berättigad att väcka talan om hävande av presumtionen för barnets
äktenskapliga börd. Såsom Arnholm framhåller, bör detta förstås så,

45) UÄktL § 24 mom. 1.
46) Heikonen J F T 1938, s. 495 ff.; Carlson J F T 1938, s. 291 ff.; HD ref. 32/1932..
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att efter makens död hans arvingar icke hava rätt att väcka egentlig
statustalan, men däremot t. ex. i samband med en arvstvist kunna
bringa frågan om barnets börd till domstols avgörande i form av en
prejudiciell fråga.47 Observeras bör dock, att om maken väckt talan,
hans närmaste fränder i rätt upp- eller nedstigande led hava rätt att
fullfölja densamma.48 Fastän rätten att väcka talan om hävande
av nyssnämnda presumtion tillkommer maken, hava modern och bar-
net dock rätt att väcka talan om fastställande av makens faderskap
och modern ytterligare möjlighet att till vederbörande myndighet göra
i lag om barn utom äktenskap förutsatt anmälan att maken icke är bar-
nets fader, varav följer att man i avseende å den av modern uppgivne
barnafadern skrider till i sagda lag förutsatta åtgärder.49 Ovannämnda
talan bör av maken väckas senast sex månader efter det att han fick
vetskap om barnets födelse.50

Enligt svensk rätt har rätten att väcka talan i detta avseende för-
behållits maken och barnet samt i vissa fall även dem, som jämte bar-
net eller näst detta äro arvsberättigade efter den äkta mannen. Makens
rätt till talan begränsas dock här av att han inom sex månader efter
det att han fick vetskap om barnets födelse bör väcka sådan.51

Likaså av stadgandet, att han icke får väcka dylik talan om han efter
barnets födelse erkänt det som sitt.52 Om ock makes ifrågavarande
rätt till talan närmast tänkts honom förbehållen som en honom rent
personligen tillkommande rätt, har dock i stöd av uttryckligt stadgande
hans förmyndare rätt att väcka dylik talan för det fall att maken är
sinnessjuk eller sinnesslö.53 Makens arvingar hava rätt att väcka talan
i slikt fall för den händelse han dött och ovannämnda honom för väc-
kande av talan förbehållna tid icke gått till ända före hans död. I detta
fall hava alla de, som jämte barnet eller näst efter det hava rätt till
makens kvarlåtenskap, rätt att väcka talan.54 Som redan nämnts,
har även barnet rätt att väcka statustalan. Denna barnets rätt är
varken begränsad med hänsyn till tiden eller i något annat hänseende.
För såvitt barnet är minderårigt eller lider av sinnessjukdom eller

47) Rettegangsloven § 428; Arnholm, s. 39.
48) Rettegangsloven § 433 mom. 1.
49) Arnholm, s. 40.
50) Arnholm, s. 39.
51) LÄB § 2 mom. 1.
52) LÄB § 4.
53) LÄB § 2 mom. 2.
54) LÄB § 3.
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sinnesslöhet, får sagda talan väckas av dess förmyndare, för den hän-
delse sådan förordnats, eller i annat fall av god man, som av domstol
på anmälan av barnavårdsnämnden förordnats att bevaka barnets
rätt och bästa.55

I dansk rätt stadgas icke viss termin för väckande av ifrågavarande
talan. Dylik talan kan väckas efter förloppet av huru lång tid som helst.
Denna rätt tillkommer enligt Borum maken, barnets moder, barnet eller
dess förmyndare oberoende av huruvida barnet avlats före äktenska-
pets ingående eller under äktenskapets förlopp.56 Enligt Colov beror
däremot svaret på frågan vem denna rätt tillkommer på huruvida barnet
avlats före äktenskapet eller i detsamma. I förstnämnda fall tillkommer
talan förutom maken även envar, som försörjer barnet, bidragsbetalande
institutioner och kassor m. m. Beträffande barn, som avlats under äkten-
skapet, får talan väckas blott av maken, barnets moder, barnet eller
dess förmyndare.57 Make, som på ett eller annat sätt erkänt barnet,
får enligt Colov icke väcka nämnda talan, därest han icke, oavsett
erkännandet, i stöd av stadgandena i lagen om barn utom äktenskap
är berättigad att underställa frågan om faderskapet domstols prövning.58

Av det sagda framgår, att arvingarna enligt dansk lag icke hava rätt
att föra statustalan. Däremot hava de möjlighet att få frågan huru-
vida barnet avlats av viss man avgjord som prejudiciell fråga i samband
med arvstvist.59

Då man avgör frågan vem som bör beviljas rätt att väcka talan om
barnets status, bör man minnas att godkännandet av en dylik talan
oftast innebär en omvälvning i barnets rättsliga ställning. I avseende
på sådant barn, som till följd av presumtionen för barnets äktenskapliga
börd formellt har äkta barns rättsliga ställning, bör speciellt observeras,
att dylikt barn som en följd av talans godkännande försättes i utom-
äktenskapligt barns ställning. Om det ock ur barnets synpunkt ofta
förefinnes vägande skäl för att fastställa dess rätta status, förefaller
det dock, som om initiativet till en fullständig förändring av dess rätts-
liga ställning icke skulle få lämnas öppet för vem som helst. Det borde
icke få tilldelas person, som icke till skydd för sina berättigade intressen

55) L 11/6 1920 om barn i äktenskap (LBiÄ) § 5.
56) L 132/1937 § 3 och 4; L 7/5 1937 om Børn udenfor Ægtenskab (L 131/1937)

§ 12. mom. 1; L 7/5 1937 om Ændringer i og Tilføjelser til Lov om Rettens Pleje
(L 135/1937) § 456 q mom. 1; Borum I (1945), s. 18.

57) Colov, s. 66.
58) Colov, s. 66; L 131/1937 § 15 mom. 1.
59) Borum I (1945), s. 18; Colov, s. 65.
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verkligen är i behov av att en dylik förändring åstadkommes. För
såvitt klargörandet av frågan, huruvida barnet avlats av viss man, ur
synpunkten av nämnda persons rätt är påkallat, borde detta kunna
utredas såsom en skild prejudiciell fråga, vars rättsverkan blott sträcker
sig till förhandenvarande fall.

På anförda grunder synes det, att rätt till väckande av statustalan
åtminstone icke borde beviljas annan än maken, barnets moder, barnet
och dess förmyndare. Att denna rätt bör beviljas den äkta maken tar-
var ingen närmare motivering. Lika klart är däremot icke, att den även
bör tillkomma barnets moder. I detta avseende bör dock observeras,
att ifrågavarande rätt kan vara av betydelse för modern speciellt i det
fall, att hon önskar erhålla underhållsbidrag av barnets rätta fader.
Ovan relaterade ståndpunkt i finsk rätt, enligt vilken väckande av
dylik underhållsbidragstalan icke skulle förutsätta, att makens faderskap
i därförinnan anhängiggjord statusprocess skulle visats vara uteslutet,
kan enligt vårt förmenande icke godkännas.60 Så länge barnet i stöd
av presumtionen för barnets äktenskapliga börd åtnjuter äkta barns
rättigheter, torde man icke kunna framställa krav på underhållsbidrag
gentemot tredje man.61 Redan på denna grund kan det sålunda vara
skäl att giva barnets moder rätt till dylik talan. Förutom att modern
kan vara berättigad att för sig själv kräva bidrag av barnets rätta fader,
kan man nämligen hävda, att även ett krav på underhållsbidrag åt
barnet kan vara förenligt med hennes personliga intresse. Även i det
fall, att maken faktiskt är barnets fader, kan det föreligga grundad anled-
ning att medgiva modern rätt till statustalan. Så är fallet framförallt
då makarna på grund av separationsdom eller annars de facto bo åtskils
och presumtionen för barnets äktenskapliga börd träder i kraft först
om det visas, att de under konceptionstiden haft könsumgänge med
varandra. Det är för modern ingalunda likgiltigt, huruvida hon ensam
skall svara för ett under dylika förhållanden avlat barns underhåll,
eller eventuellt även maken förpliktigas att bidraga till detta underhåll.

De skäl, i stöd av vilka vi funnit det motiverat att medgiva barnets
moder rätt till väckande av statustalan, äro i allmänhet i ännu högre
grad förhanden vid bedömandet av frågan, huruvida derna rätt skall
medgivas barnet självt. Framförallt är det med tanke på barnets fördel
oundgängligt, att det har möjlighet att kräva underhållsbidrag av sin
rätta fader och få fastställt, huruvida förutsättningar äro förhanden för

60) Se ovan s. 2 5.
61) Se Borum I (1945), s. 15.
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en tillämpning på detsamma av presumtionen för äktenskaplig börd.
Anledning att väcka talan om sin status kan barnet även hava t. ex. till
följd av att dess moders make gentemot detsamma begått grovt brott
eller i övrigt råkat till den grad i vanrykte, att barnet icke önskar och
det icke heller skulle lända det till heder att erkänna honom som sin
fader och bära hans namn. För den händelse barnet står under förmyn-
derskap, är det naturligt att rätt till talan tillkommer dess förmyndare.

För tryggandet av makens, barnets moders och barnets berättigade
intressen är det icke tillfyllest, att spørsmålet, huruvida barnet avlats
av maken eller ej, för någon enskild frågas vidkommande avgöres som
en prejudiciell fråga. För den skull bör dem tillkomma rätt att bringa
frågan om barnets status i sin helhet under rättens prövning. Om däre-
mot barnets börd i något avseende har inverkan på någon annan per-
sons, t. ex. arvinges rätt, bör man, såsom redan nämndes, utgå från att
dylik persons rätt i tillräckligt hög grad tryggas, därest spørsmålet om
makens faderskap avgöres som en skild prejudiciell fråga, vars rätts-
verkan blott sträcker sig till den i vart fall föreliggande saken.

Tidigare har redan konstaterats, att makens rätt att väcka status-
talan i Sverige och Norge bundits vid viss termin. I dansk och finsk
rätt har dylik termin däremot icke fastställts.62 För denna termin talar
framförallt den omständigheten, att det icke är förenligt med barnets
fördel, att en så viktig fråga som dess rättsliga ställning förblir öppen
för obestämd tid. Att efter en längre tids förlopp beröva barnet de rät-
tigheter som äkta barn, vilka det åtnjutit, kan med skäl anses vara
orättvist. I detta fall kunde t. ex. barnets rätta fader redan vara död
eller ock kunde barnet av andra orsaker icke mera hava möjlighet att
av denne utfå underhållsbidrag. För den händelse makarna bo tillsam-
mans, är det även med tanke på deras inbördes förhållande bäst, att
möjligheten att väcka statustalan icke alltför länge hålles öppen. En dy-
lik möjlighet kan särskilt maken utnyttja som utpressningsmedel gent-
emot hustrun och sålunda varaktigt förgifta makarnas samliv. Fastän
ett bindande av rätten att väcka statustalan vid viss termin i en del
fall ur makens synpunkt kan anses obilligt, förefaller det dock, som om
mera vägande skäl skulle tala för att hans rätt att väcka slik talan
borde begränsas på angivet sätt. Däremot torde skäl icke föreligga att
på motsvarande sätt begränsa barnets och dess moders rätt att väcka
denna talan.

Enligt svensk och norsk rätt bör maken väcka ifrågavarande talan

62) Se ovan s. 2 5 ff.
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inom sex månader från det han erhöll vetskap om barnets födelse.63

I detta avseende har dock påpekats, att sagda tid i många fall visat
sig vara alltför kort. Detta har påståtts vara fallet speciellt då maken
befinner sig till sjöss. Det är möjligt att han i detta fall får vetskap om
barnets födelse, men det oaktat icke på länge förmår vidtaga åtgärder
för väckande av talan. Även i det fall, att maken först efter en längre
tids förlopp får anledning att betvivla hustruns trohet, är det obilligtr

att ifrågavarande tid räknas från det han erhöll vetskap om barnets
födelse. Emot att denna termin räknas från barnets födelse har ytter-
ligare anförts, att man icke beträffande barnet kan verkställa en till-
förlitlig blodundersökning innan det fyllt ett år. Slutligen har man
hänvisat till att det ofta, i det fall att maken själv är övertygad om att
han icke är fader till ett av hustrun framfött barn och hustrun medger
detta, är svårt att få maken att inse, att han trots detta kan befrias-
från faderskapet endast genom att trygga sig till en statustalan.64

På dessa grunder hava de sakkunniga i sitt förslag till Föräldrabalk
föreslagit, att förenämnda tid av sex månader från barnets födelse i
svensk rätt måtte förlängas. Enligt förslaget skulle denna tid beräknas
olika beroende på om maken stadigvarande lever samman med barnet
eller icke. I förstnämnda fall vore maken icke skyldig att väcka nämnda
talan tidigare än ett år efter barnets födelse eller efter det att han erfa-
rit, att barnets moder under den tid, då barnet kunnat avlas, haft
samlag med annan man. Det har dock föreslagits, att för väckande av
talan måtte utsättas en maximitid, och man har härvid haft för ögonen
den tid, inom vilken rätten att yrka skilsmässa på grund av hor preskri-
beras.65 Enligt detta finge maken i ingen händelse väcka statustalan
senare än tre år efter barnets födelse. Därest maken icke stadigvarande
bor tillsammans med barnet, har det ansetts obilligt att han skulle behöva
taga initiativ till väckande av sagda talan innan någon talesman för barnet
tydligt givit tillkänna, att man anser honom vara barnets fader. På
denna grund borde maken enligt förslaget tillkomma rätt att väcka
statustalan inom sex månader från det talan om äktenskaplig börd
eller underhåll till barnet väckts och stämningen delgivits honom.66

Makens rätt till väckande av statustalan har enligt förslaget begränsats
även i så måtto, att honom icke skulle tillkomma denna rätt i det fall
att han, sedan han erhållit vetskap om att makan under konceptions-

63) Se ovan s. 26.
64) Förslag till F B s. 67. ff.
65) Se GB 11 : 8.
66) Förslag till FB s. 68 f.; FB kap. 2 § 2 mom. 1.
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tiden haft könsumgänge med annan man, efter barnets födelse har
erkänt detsamma som sitt.67

Ovan relaterade, av sakkunniga framställda förslag böra enligt
vårt förmenande ägnas allvarlig uppmärksamhet även vid bedömandet
av motsvarande stadganden i de övriga nordiska länderna.

67) Förslag till FB s. 69 f.; FB kap. 2 § 2 mom. 2.



III. Fastställandet av faderskap eller underhållsskyldig-
het beträffande utomäktenskapligt barn.

Ur synpunkten av det utomäktenskapliga barnets rättsliga ställning
är det av central betydelse vilket ett dylikt barns förhållande till sin
fader är och på vilket sätt detta förhållande reglerats. En allmän strä-
van förmärkes inom olika länders rätt att uppdaga barnets fader.
Om tillförlitlig utredning ifråga om vem som är far till barnet icke kan
erhållas, har man dock ansett det oundgängligt att trygga barnets
underhållsrätt och har därför utgått från att den man, som kan vara
barnets fader på den grund, att han under konceptionstiden haft samlag
med modern, bör förpliktas att bidraga till barnets underhåll. För så
vitt utredning vinnes om barnets fader eller dylik lägersman, är han
således skyldig att åt barnet erlägga underhållsbidrag, och då fråga
är om barnets fader, råkar barnet i många avseenden i en ställning till
denne, som är lik rättsförhållandet mellan det äkta barnet och dess
fader. En annan ståndpunkt i denna fråga intager dock fransk och
sovjetrysk rätt.

Tidigare har det redan nämnts,68 att regeln »La recherche de la
paternité est interdite» i fransk rätt gällde ända till år 1912. Väckandet
av talan beträffande faderskapet var möjligt blott i det fall, att kvinnan
enleverats. Även efter den sagda år verkställda lagändringen har fast*
ställande av faderskapet till ett utom äktenskapet fött barn möjliggjorts
blott i vissa i lagen uttryckligen nämnda fall.69 Beträffande sovjetrysk
rätt bör åter nämnas, att väckande av talan beträffande faderskapet
enligt densamma tidigare var tillåtet. I detta avseende inträdde dock
en förändring genom en förordning av den 8. 7. 1944. Innan denna
förordning trädde i kraft, funnos i Sovjetunionen två slags äktenskap,

Se ovan s. 13.
Code civil art. 340.
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s. k. inregistrerade och icke inregistrerade. I de sistnämnda levde man
och kvinna i ett faktiskt äktenskapligt förhållande utan att detta på
något sätt skulle registreras. Lagen betraktade även detta slags för-
hållande som äktenskap och knöt till detsamma samma rättsliga följder
som till ett inregistrerat äktenskap. Genom ifrågavarande förordning
genomfördes emellertid i hela Sovjetunionen den viktiga principiella
förändringen, att blott ett inregistrerat äktenskap erkännes såsom
rättsligt giltigt och att äktenskapslagens bestämmelser angående makar-
nas rättigheter och skyldigheter blott gälla dylika äktenskap.70 För
att ytterligare understryka betydelsen av ifrågavarande nya princip
stadgas i samma förordning dessutom, att barnets moder icke mera har
rätt att hänvända sig till domstol för att för sitt barn erhålla underhålls-
bidrag av en man, med vilken hon icke lever i inregistrerat äktenskap.71

Huvudändamålet med berörda ändring har uppenbarligen varit att
stärka familjedisciplinen. Det utomäkt en skapliga barnets moder
bör känna, att samhället icke godkänner ett dylikt havandeskap. Å
andra sidan har det dock ansetts obilligt att barnet på grund av anförda
stadgande bleve utan nödigt underhållsbidrag, och av denna anledning
har man i detta sammanhang höjt de understöd, som staten utbetalar
för dylika barn.

I den nordiska rätten har lagstiftaren sökt trygga det utomäktenskap-
liga barnets rätt genom att söka vinna klarhet beträffande dylikt barns
fader eller åtminstone beträffande en man, som genom att hava lägrat
modern under konceptionstiden har kunnat göra henne havande.72 Stad-
gandena angående dylikt faderskap och underhållsskyldigheten visavis
sådant barn skilja sig i de olika nordiska länderna dock i många
avseenden från varandra.

Enligt norsk rätt kan man genom dom antingen fastställa faderskapet
till utom äktenskapet fött barn eller också förordna, att mannen blott
bör utgiva underhållsbidrag åt dylikt barn. I varje fallbör man emeller-
tid alltid sträva till att utröna, vem som är fader till ifrågavarande barn.
Så även i det fall, att modern bestämt .motsätter sig ett klarläggande
av faderskapet.73 För att klarhet skall vinnas beträffande barnets
fader bör modern för barnmorskan eller läkaren eller direkt för bidrags-
fogden anmäla vem som kan vara barnets fader. Försåvitt anmälan

70) Se anförda förordning § 19.
71) Anförda förordning § 20.
72) Stadgandena angående erkännande av u tom äktenskapet fött barn komma vi

i vår framställning överhuvud icke a t t beröra.
73) Aj-nholm, s. 70.
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gjorts till barnmorska eller läkare, vidarebefordra dessa den till bidrags-
fogden.74 Den sistnämnde överstyr därpå anmälan till fylkesmannen,
som för den av modern uppgivna mannen utfärdar faderskapsföreläg-
gande eller, om modern uppgiver sig under konceptionstiden hava haft
könsumgänge med flere män, bidragsföreläggande för dessa.76 Oaktat
blott bidragsföreläggande utfärdats, har det i därpå följande rättegång
ansetts möjligt att förklara svaranden för barnets fader.76 Förutom
modern har även barnets förmyndare i vissa fall rätt att begära utfär-
dande av ifrågavarande föreläggande. Denne kan begära föreläggande
även för annan man än den modern uppgivit. Dock bör moderns begä-
ran om utfärdande av föreläggande alltid bifallas, varemot frågan om
ett bifall till dylik begäran av förmyndare är beroende av fylkesman-
nens fria prövning.77 Från de övriga nordiska ländernas lagstiftning i
denna punkt skiljer sig norsk rätt även däri, att det, sedan sagda före-
läggande delgivits den uppgivna mannen, är dennes sak att i underrätt
väcka talan om att han icke måtte anses som barnets fader eller som
underhållsskyldig. Dylik talan bör väckas inom fyra veckor eftei det
nämnda föreläggande delgivits vederbörande man. För att undgå att
bli betraktad som barnets tader eller som underhållsskyldig anhängiggör
således regelenligt den, som dylikt föreläggande delgivits, saken i
underrätt. Saken kan dock även på annan väg bringas till domstols
avgörande. Detta är fallet om ifrågavarande föreläggande icke har kun-
nat delgivas den av modern uppgivna mannen på den grund, att han icke
har känd boplats eller att han avlidit. I så fall bör bidragsfogden göra
anmälan om saken till vederbörande rätt, som därpå företager ärendet
till behandling. I detta fall finnes ingen termin stadgad, inom vilken
talan angående faderskapet eller underhållsskyldigheten bör väckas.78

I nämnda rättegång bör den utpekade mannen förklaras för barnets
fader om det utredes, att han haft sådant könsumgänge med barnets
moder, att han enligt naturens ordning kan vara far till barnet och det
icke finnes skäl antaga, att modern haft dylikt umgänge med någon
annan, och hans faderskap icke på grund av andra i saken framkomna
omständigheter måste anses tvivelaktigt.79 Försåvitt ifrågavarande

74) L 10/4 1915 om barn, hvis foreldre ikke har inngått ektenskap med hverandre

(L 3/1915) § 6 och 7.
75) L 3/1915 § 8 och §• 17 mom. 1.
76) Arnholm, s. 79 f.
77) L 3/1915 § 9 och § 17 mom. 2; Arnholm, s. 72.
78) L 3/1915 § 8 och 11 samt § 17 mom. 1; Arnholm, s. 74 ff.
79) L 3/1915 § 13 mom. 1.
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man icke på ovan anförda grunder kan förklaras för barnets fader, bör
han, eller i det fall att modern under konceptionstiden haft könsum-
gänge med flera män, dessa förklaras underhållsskyldiga. Så bör ske
om det kan utredas, att nämnda person haft könsumgänge med barnets
moder vid en sådan tidpunkt, att han enligt naturens ordning kan vara
dess fader.80 Såsom Arnholm framhåller, har detta stadgande emel-
lertid i praxis icke tillämpats efter bokstaven. I vissa fall har den, som
under sagda tidpunkt haft samlag med barnets moder, befriats från
underhållsskyldigheten och även från faderskapet, t. ex. på grundvalen
av verkställd blodundersökning eller på den grund, att den tidpunkt,
då barnets moder haft könsumgänge med annan man, bättre hade läm-
pat sig som konceptionstid. På enahanda sätt har förfarits då mannen
visats vara oförmögen att alstra barn.81

Även i den nya danska lagen angående utom äktenskapet födda barn
göres skillnad mellan barnafadern och underhållsskyldig man. Enligt
dansk rätt bör man alltid sträva till att fastställa faderskapet för dylikt
barn. På denna grund äro vid förlossningen medverkande barnmorska
och läkare skyldiga att om barnets födelse anmäla till Politiemesteren
i den stad, där modern bor, eller i Köpenhamn till Overpraesidenten.
I fall modern för nämnda vid förlossningen medverkande personer upp-
givit vem som är eller kan vara barnets fader, bör i nämnda anmälan
ingå uppgift härom. Därest varken barnmorska eller läkare närvarit
vid förlossningen, eller modern icke för dessa uppgivit vem som är eller
kan vara barnets fader, och hon icke heller före barnets födelse anhän-
giggjort frågan om faderskapet, är hon vid hot om straff skyldig att för
nämnda myndigheter anmäla vem som är barnets fader.82 Om modern
underlåter att göra dylik anmälan eller invänder, att hon icke vet vem
som är barnets fader, förordnar nämnda myndigheter förmyndare för
barnet, vilkens uppgift det är att väcka talan i och för fastställande av
faderskapet. När dylik talan väckts är modern skyldig uppgiva med vem
hon under konceptionstiden haft samlag. Om åter förmyndare icke
utan moderns medverkan kunnat anhängiggöra denna sak, kan han
blott inför domstol höra modern såsom vittne i frågan om vem som är eller
kan vara far till barnet, och även detta är blott möjligt i det fall, att

80) L 3/1915 § 13 mom. 2 och § 17 mom. 1.
81) Arnholm, s. 86.
82) L 131/1937 § 4 och 5, § 12 stk. 3. Om barnets fördel fordrar, a t t dess fader

icke uppgives, kan modern undantagsvis befrias från skyldigheten a t t anmäla vem
som är eller kan vara barnets fader. L 131/1937 § 5 stk. 5; Borum I (1945),
s. 25 f.
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modern icke drager törsvarlig försorg om barnets underhåll.83 Om
barnafaderns namn uppgivits för Politiemesteren (Overpraesidenten),
kallar han den utpekade fadern till sig för att utröna huruvida denne
erkänner barnet som sitt. Om barnet icke skriftligen erkännes inför
nämnda myndighet, anmäles saken till vederbörande underrätt. På
grund av denna anmälan kommer saken därpå före vid underrätten.84

I fall barnets moder uppgett sig under konceptionstiden hava idkat
könsumgänge med flera män, gör Politiemesteren (Overpraesidenten)
icke något försök att få dessa att bekänna sin handling, utan remitterar
omedelbart saken till underrätt i och för handläggning.85

Den uppgivne fadern eller någon annan i saken instämd man bör
förklaras för barnets fader om det utredes, att han haft samlag med
modern under konceptionstiden utan att det till följd av särskilda om-
ständigheter är uteslutet att barnet kan vara frukten härav och det
vidare saknas anledning att antaga, att modern under konceptionstiden
haft samlag med någon annan, som kunde vara barnets fader, samt icke
heller i övrigt sådana omständigheter föreligga, vilka göra det tvivelak-
tigt, huruvida den instämde är far till barnet.86 Angående tolkningen
av detta stadgande framhåller Borum, att ordet »uteslutet» icke anses
böra tolkas rent bokstavligt utan hög grad av sannolikhet anses vara
tillräcklig. Bestämmelsen om exceptio plurium anses mot ordalydelsen
böra tolkas så, att A:s faderskap icke kan fastställas, så snart modern
under konceptionstiden haft samlag även med B, också om B med hänsyn
till tiden för samlaget eller enligt blodprov icke kan vara fadern.87

Därest rätten icke finner utrett, att någon av de i målet instämda
männen är barnets fader, bör den eller de instämda förklaras under-
hållsskyldiga såframt det utredes, att vederbörande haft samlag med
modern under konceptionstiden och att det icke tillföljd av särskilda
omständigheter är uteslutet att barnet kan vara frukten härav. Sär-
eget för dansk rätt är att i nämnda rättegång flera män kunna förklaras
underhållsskyldiga och att, därest detta sker, samtliga böra erlägga
fullt underhållsbidrag.88 Barnet erhåller dock endast enkelt underhålls-
bidrag. Den överskjutande delen tillfaller det offentliga.89 Liksom

83) L 131/1937 § 12 stk. 3; Rettergang sloven § 456 k.
84) L 131/1937 §§ 6—8.
85) L 131/1937 § 9.
««) L 131/1937 § 14 stk. 1.
87) Borum I (1945), s. 29 och I I , s. 315.
88) L 131/1937 § 14 stk. 2.

S9) L 131/1937 § 27.
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i föregående fall bör även i fråga om underhållsskyldigheten ordet
»uteslutet» tolkas såsom innebärande hög grad av sannolikhet.90

Därest frågan om faderskapet till barnet slutbehandlats inför dom-
stol, utan att någon av de svarande förklarats för fader eller ens under-
hållsskyldig, och fråga senare uppstår om väckande av talan gentemot
någon annan man, bör en dylik sak anhängiggöras direkt i underrätt.
Sådan talan kan väckas av barnets moder, barnet, dess förmyndare,
den som efter moderns död har barnet hos sig och försörjer det, den,
åt vilken modern för varaktig vård överlämnat barnet samt bl. a. den
offentliga institution eller kassa, som erlägger kostnaderna för barnets
uppehälle och det sociala utskott, som betalat förlossningskostnad el.
dyl. till modern.91 Beträffande väckande av talan om faderskap eller
underhållsskyldighet finnes i dansk rätt ingen preskriptionstid stadgad.
Stadganden om preskription av underhållsbidrag för förfluten tid
finnas dock.92

Från motsvarande lagar i Norge och Danmark skiljer sig den svenska
lagen om utom äktenskapet födda barn genom att enligt sistnämnda
lag skillnad icke göres mellan fadern och annan underhållsskyldig person.
Endast fastställandet av faderskap är möjligt. Däremot behandlas i sagda
lag såsom en särskild grupp s. k. trolovningsbarn. Frågan om faderska-
pet och det barnet eller modern tillkommande underhållsbidraget
anhängiggöres genom instämning av vederbörande man inför domstol.
Dylik talan kan väckas redan före barnets nedkomst, men saken får icke
slutligt avgöras innan det framfötts.93 Väckandet av talan är i all-
mänhet icke knutet till viss termin. Endast dåfråga är ombarnets för-
klarande för trolovningsbarn, bör talan vid äventyr avdess förlust väckas
inom två år från barnets födelse, och även i detta fall bör observeras,
att om hinder mött för talans anställande inom tid, som nu sagts, må
dock, där den uppgivne fadern ej är död, talan anhängiggöras inom
ett år efter det hindret upphörde.94 Då barnet kan hava blott en far,
är det naturligt att dylik talan icke enligt svensk rätt samtidigt kan
föras gentemot flera män och om dylik talan emot viss man redan
godkänts, icke heller mot annan man. Om däremot talan emot
viss man genom laga kraft vunnen dom förkastats, föreligger intet

90) Borum I (1945), s. 31 och I I , s. 316 f.

91) L 131/1937 § 12 stk. 1 och 2 samt § 28.
92) L 131/1937 § 24 stk. 1.
93) L 14/6 1917 om barn utom äktenskap (LBuÄ) § 21 .
94) LBuÄ § 35.
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hinder att emot annan man väcka ny talan.95 Rätt till talan i dessa
frågor tillkommer i första hand barnet. Såframt modern är barnets för-
myndare, bör hon på barnets vägnar anhängiggöra talan. I fall modern
avskilts från vårdnaden om barnet, bör den för barnet förordnade för-
myndaren göra detta. Även barnatillsyningsmannen är berättigad att
väcka dylik talan.96 Enligt svensk rätt bör svaranden förklaras för
barnets fader om det visas, att han haft samlag med modern å tid, då
barnet kan hava avlats, där ej uppenbart är, att barnet ej avlats vid
det samlag.97

Vad slutligen den finska lagen om barn utom äktenskap vidkommer,
kan domstol enligt denna förplikta man, som genom att lägra kvinnan
kan hava gjort henne gravid, att erlägga underhållsbidrag, men kan
däremot icke uttala sig om vem som bör anses vara barnets fader.97 a

Dylik talan angående underhållsbidrag kan anhängiggöras av barnets
moder, dess förmyndare och barnatillsyningsmannen.98 Rätten att
väcka talan är bunden vid viss termin. Den kan icke väckas senare än
fem år efter barnets födelse, utom i det fall att svaranden icke därförin-
nan kunnat instämmas eller giltig orsak eljest visas därtill, att talan ej
tidigare väckts.99 I dylikt mål skall svaranden anses underhållsskyldig
om han befinnes hava lägrat barnets moder under den tid barnet kunnat
avlas, såvida det ej är uppenbart osannolikt, att barnet blivit avlat vid
detta samlag.100 Av det sagda framgår att underhållsskyldigheten
i finsk rätt grundas på presumtionen därom, att barnet avlats av den
underhållspliktige mannen. Beträffande finsk rätt må ännu nämnas,
att på grund av ett uttryckligt stadgande i dylikt mål icke får göras
invändning därom att jämväl annan under den tid barnet kunnat avlas
lägrat modern, såvida ej avses att visa, att svaranden icke kunnat råda
modern med barnet.101 I motsats till vad fallet är med dansk och norsk

95) Lagberedningens förslag till lag om barn u tom äktenskap m.m. (Lb GB I I I ) ,
s. 151 f.; Undén, s. 34; Löfving-Carlson, Lagstiftningen om barn u tom äktenskap m.m.,
Stockholm 1938, s. 100 ff.

96) LBuÄ § 2 och 13; Undén, s. 32 f.
97) LBuÄ § 26.
97a) Jfr. dock LÄP § 6 mom. 3, va rav framgår, a t t barn, som avlats i t ro-

lovning eller vars föräldrar därefter ingå t t trolovning, ävensom barn, som avlats
vå ld täk t , åtnjuter samma rättsl iga ställning som inom äktenskap fött barn, vilket

oehörig ordning erkänts av fadern.

98) LBuÄ § 3 mom. 2, § 16 mom. 3, § 23 mom. 2. Jfr. ovan s. 24 ff.
99) LBuÄ § 2 2 mom. 2.

100) LBuÄ § 24 mom. 1.
101) LBuÄ § 24 mom. 2.
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rätt har man icke funnit det möjligt att enligt den finska lagen om barn
utom äktenskapet förplikta flera män att erlägga underhållsbidrag för
barnet.102

Vid en granskning av ovan relaterade bestämmelser angående
faderskapet och underhållsskyldigheten finner man, att frågan huruvida
man bör fastställa vem som är utomäktenskapligt barns fader eller blott
förplikta sådan man, som under konceptionstiden lägrat barnets moder,
att åt barnet utgiva underhållsbidrag, icke i alla de nordiska ländernas
lagstiftning lösts på likartat sätt. Då man i lagstiftningen angående
utom äktenskapet födda barn enligt vårt förmenande i första hand bör
hava barnets fördel för ögonen, synes det, att man borde sträva till att
alltid få frågan om faderskapet klarlagd. Det utomäktenskapliga bar-
nets fördel tryggas i allmänhet bäst om dess förhållande till fadern
i möjligaste mån regleras i konformitet med motsvarande förhållande
mellan äkta barn och dettas fader. Detta är emellertid ej möjligt om
icke faderskapet fastställts. Fastställandet av faderokapet 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. Då det är omöjligt
att för domstolen förebringa full utredning beträffande viss mans fader-
skap, är rätten vid avgörandet nödsakad att stöda sig på indiciebevis-
ning. I avseende härå kan dock hävdas, att så även är fallet i fråga
om faderskapet beträffande äkta barn. På denna grund torde man så-
lunda icke kunna förvägra domstol rätt att fastställa faderskapet ifråga
om utomäktenskapligt barn. Denna rätt borde i lagen enligt vårt för-
menande alltid medgivas domstol, då så tillförlitlig utredning som möj-
ligt angående viss mans faderskap föreligger. Såframt dylik utredning
däremot icke förebragts, och det finnes skäl att misstänka att modern
under konceptionstiden idkat könsumgänge med flera män, borde dom-
stolen icke medgivas rätt att uttala sig angående faderskapsfrågan.
Ur denna synpunkt motsvara de norska och danska stadgandena angå-
ende barn utom äktenskapet bäst sitt ändamål. Då domstol däremot
enligt finsk rätt blott kan förordna om underhållsskyldigheten men icke
fastställa faderskapet beträffande dylikt barn, har barnets fördel i detta
avseende icke i tillräckligt hög grad beaktats. Beträffande svensk rätt
kan man återigen fråga sig, huruvida man icke vid bevakandet av bar-
nets intressen gått för långt, då domstol kan förklara viss man, som under
konceptionstiden lägrat barnets moder, för dess fader även i det fall, att

102) Se HD Medd. 115/1927.
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det blivit utrett att modern under sagda tid haft könsumgänge även
med annan man och det sålunda i allmänhet de facto är omöjligt att
fastslå vilken av männen som är barnets fader.

Av de olika sätt, på vilka frågan om faderskapet eller underhålls-
skyldigheten bringas till domstols avgörande förefaller det i dansk rätt
fastslagna systemet att vara särskilt effektivt. Till uppdagandet av
barnets fader bidrager uppenbarligen den omständigheten, att modern
vid hot om straff tvingas uppgiva vem som är eller kan vara barnets
fader, och att ärendet i stöd av dylik anmälan på åtgärd av myndighe-
terna företages till behandling vid vederbörande domstol såframt icke
mannen erkänner sitt faderskap. Vad däremot angår norsk rätts stad-
gande om att man, som fått del av faderskapsföreläggande eller bidrags-
föreläggande inom fyra veckor efter delgivningen bör väcka talan i
vederbörande underrätt därest han vill undgå att betraktas som barnets
fader eller som underhållsskyldig, är det icke sagt, att ett dylikt för-
farande i alla fall är det bästa möjliga. I fall nämnda föreläggande är
riktigt, kan detta förfaringssätt vara befogat. På detta sätt bringas
frågan på ett billigt och diskret sätt till avgörande. Därest vederbö-
rande man inom föreskriven tid drager frågan inför domstol, medför
förfarandet icke heller någon skada. Ur rättssäkerhetens synpunkt kan
däremot framförallt icke den omständigheten anses tillfredsställande, att
orätt man på grund av försutten fataljetid kan förklaras för barnets
fader. Om ock fastställandet av faderskapet måste anses vara ett första
rangens intresse, får man dock icke glömma, att det icke är förenligt
vare sig med barnets eller det allmännas fördel, att person, som faktiskt
icke är far till barnet, förklaras vara det.103

Principiellt viktig är frågan huru man skall ställa sig till underhålls-
skyldigheten i det fall, att modern under konceptionstiden idkat köns-
umgämge med flera män och det icke kan utredas vem av dem som
är barnets fader. Tidigare har redan.konstaterats, att det enligt dansk
och norsk rätt är möjligt att förplikta flera män att åt barnet erlägga
underhållsbidrag, vilket däremot icke är fallet enligt finsk rätt. Då man
i svensk rätt utgår från att faderskapet alltid skall fastställas, är det
naturligt, att det icke är möjligt att utpeka flera fäder.104 För den
ståndpunkt, som omfattats av dansk och norsk rätt, talar framförallt
det faktum, att det vore obilligt förplikta den ena lägersmannen
att erlägga underhållsbidrag men låta den andra gå fri, trots att värderas

103) Se Arnholm, s. 76 f.
104) Se ovan s. 37 f.
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faderskap kan anses lika sannolikt. Observeras bör även, att i det fall
att båda männen förpliktas att erlägga fullt underhållsbidrag antingen
åt ifrågavarande barn eller till förmån för utomäktenskapliga barn
överhuvud genom någon för dessa grundad kassa, barnet ifråga eller de
utomäktenskapliga barnen överhuvud draga fördel av ett dylikt för-
farande. Å andra sidan bör dock framhållas att det icke med tanke på
barnets samhälleliga ställning är fördelaktigt att förordna flera under-
hållsskyldiga. I praktiken anses dock den underhållsskyldige vara bar-
nets fader. Om flera män försättas i detta läge kan barnet förväntas
få utstå smälek för detta, vilket kunde inverka menligt på dess känsloliv.
Därest flera män förpliktas att erlägga underhållsbidrag 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.105 Sist anförda synpunkter böra enligt vårt förmenande anses
vara så viktiga, att dem bör tillmätas avgörande betydelse vid bedö-
mandet av förevarande fråga. Av denna orsak synes det icke vara skäl
att förplikta flera män att åt barnet erlägga underhållsbidrag.

Då domstol avgör frågan om faderskapet till utomäktenskapligt
barn eller förpliktar viss man att åt barnet erlägga underhållsbidrag,
är den som nämnt nödsakad att stöda sig på indicier. Vederbörande
mans ansvar för barnet grundas huvudsakligen på presumtionen att
barnet avlats vid det samlag, som denna man under konceptionstiden
haft med modern. Möjligheterna att häva denna presumtion äro enligt
i de nordiska länderna gällande stadganden regelenligt förhållandevis
begränsade. På detta beror det även att man i praxis icke kunnat tolka
dessa stadganden efter bokstaven.106 Enligt ordalydelsen häves sagda
presumtion i allmänhet blott för det fall, att det är uppenbart att barnet
icke alstrats genom det samlag, vederbörande man haft med barnets
moder. Framställandet av bevis i detta avseende är återigen i allmänhet
blott möjligt för den händelse, att mannen varit oförmögen att avla
barn eller kvinnan varit havande redan före detta samlag. I fråga om
hävandet av presumtionen har man däremot icke i tillräcklig utsträck-
ning observerat sådana omständigheter, vilka, oaktat mannen lägrat
barnets moder, göra hans faderskap osäkert, men vilka dock icke med
full säkerhet kunna nyttjas som bevis för att han icke vore barnets fader.

105) ge Borum, Juridisk Forenings Aarbog 1931—1932, ss. 48—50; Tillaeg A til
Rigsdagstidenden 1934—1935, ss. 2563—2684 och Rigsdagstidenden 1936—1937 s.
2197; Bentzon (1916), s. 387 ff.; Lb GB III, s. 151 f.; Förslag till FB, s. 76 f.

106) Se ovan s. 35 f.
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Bland sådan utredning, som kan vara ägnad att göra viss man
faderskap osannolikt, bör främst nämnas den omständigheten, att även
en annan man under konceptionstiden idkat könsumgänge med modern.
Detta är framförallt fallet om den tidpunkt, då sistnämnda man lägrat
modern, bättre lämpar sig som konceptionstid än den tidpunkt, då
svaranden i målet lägrat henne. Observeras bör även, att blodunder-
sökning i praktiken visat sig hava en stor betydelse vid klarläggandet
av frågan om faderskapet. Med dess tillhjälp är det i vissa fall möjligt
att konstatera, att viss man, som lägrat barnets moder, hör till en sådan
blodgrupp, att han icke kan vara barnets far. Däremot är det icke möj-
ligt att med tillhjälp av blodundersökning alltid avgöra huruvida viss
man, som under sagda tid haft samlag med modern, och endast denne,
är barnets fader. Om ock mannen i avseende på blodgrupp kunde tän-
kas vara far till barnet, är det dock icke sagt att han faktiskt är det.
Vid utredandet av faderskapet har man ansett att även andra antro-
pologiska undersökningar äro av betydelse. I stöd av dem kan man
icke lika säkert som med tillhjälp av blodundersökning fastställa, att
viss man icke kar vara barnets far. Det är däremot i vissa fall möjligt
att med större eller mindre grad av sannolikhet avgöra, huruvida viss
man är far till barnet eller ej. Om ock nämnda undersökningsmetoder
fortfarande vidlådas av vissa brister, är det uppenbart, att de framgent
komma att utvecklas och att deras betydelse för utredandet av fader-
skapet kommer att ökas.107

Emedan man i frågor rörande faderskap och underhållsskyldighet
visavis utomäktenskapligt barn enligt vår uppfattning borde sträva
till att uppdaga barnets verkliga fader, och nämnda presumtion därför
icke borde tillämpas i fall, där det är uppenbart, att viss man, som haft
samlag med barnets moder, icke är dess fader, vilken ståndpunkt rätts-
praxis redan i allmänhet omfattat, borde nu ifrågavarande stadganden
ändras så, att deras ordalydelse icke i detta avseende skulle utgöra något
hinder.

107) Förslag tiU F B s. 138 ff. och 8. 155 ff.
108) Se Förslag till FB s. 76 ff.
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IV. Underhållsskyldighetens omfattning i fråga om
utomäktenskapligt barn.

Det utomäktenskapliga barnets levnadsstandard och uppfostran
äro oftast i hög grad beroende av huru omfattande den underhållsskyl-
dighet är, som åvälvts barnets fader eller den, som genom domstols
utslag förpliktats att till barnet erlägga underhållsbidrag. I princip
förefaller det att icke finnas skäl att i avseende å den privaträttsliga
underhållsskyldigheten försätta ett utom äktenskapet fött barn i sämre
läge än äkta barn. Förverkligandet av denna princip stöter dock på
stora svårigheter.

Då vårdnaden om det utomäktenskapliga barnet vanligtvis ankom-
mer på modern, påverkas barnets levnadsstandard nödvändigtvis av de
omständigheter, i vilka modern lever och vilka ofta äro enklare än
faderns. Det är ofta icke lätt att avgöra, i vilken mån den sistnämndes
ekonomiska förhållanden böra beaktas vid fastställandet av underhålls-
bidragets storlek. Så är framför allt fallet om skillnaden mellan barnets
föräldrars kulturella och ekonomiska nivå är stor. En rik fabriksägare
får t. ex. ett utomäktenskapligt barn med en av sina arbeterskor. Om
icke vårdnaden om barnet ankommer på dess fader, är det förenat med
svårigheter att giva barnet en levnadsstandard, som skulle motsvara
faderns förmögenhetsställning. Att överlåta vårdnaden om barnet åt
fadern med blott den motiveringen, att denne är förmögnare och som
barnets försörj are kunde giva det förmånligare levnadsvillkor än modern,
vore obilligt gentemot henne. Upprätthållandet av en levnadsstandard,
som skulle motsvara faderns förmögenhetsställning, är återigen i all-
mänhet icke möjligt i fråga om ett barn, som försörjes av sin moder,
då fadern icke är skyldig att underhålla barnets moder och dennas
eventuella övriga familj. Det är svårt att i praktiken ordna saken så, att
barnet skulle leva ett liv i överflöd i samma hem, där dess moder lider
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nöd. Ett dylikt arrangemang kan dessutom knappast ens anses fören-
ligt med barnets fördel.

De angivna svårigheterna hava lett till att man i de nordiska län-
derna, utom Norge, sökt gå en medelväg. Enligt finsk rätt bör under-
hållet åt utomäktenskapligt barn omfatta barnets levnadsbehov och
uppfostran enligt moderns levnadsvillkor, dock med beaktande av den
underhållsskyldige faderns levnadsvillkor, därest de äro förmånligare än
moderns. I detta avseende göres i allmänhet icke skillnad mellan det
fall, att barnet erkänts, och att så icke skett. Blott om barnet erkänts
och vårdnaden om detta dessutom anförtrotts fadern, bör underhållet
rätta sig efter faderns villkor.109 Observeras bör även, att enligt finsk
rätt utomäktenskapligt barns föräldrar icke äro skyldiga att för detsamma
bekosta fortsatt skolgång och yrkesutbildning. Blott ifall barnets särskilda
anlag eller andra speciella omständigheter föranleda detta, kunna de för-
pliktas att efter sina förmögenhetsvillkor bekosta dylik undervisning
och yrkesutbildning.110 Vad däremot beträffar omfattningen av under-
hållsskyldigheten gentemot äkta barn, bör för dess vidkommande
beaktas stadgandet i § 46 mom. 2 av Äktenskapslagen, vari bl.a. säges,
att till familjens underhåll skall räknas vad som enligt makarnas villkor
erfordras för barnens uppfostran. Vid fastställandet av omfattningen
av den på äkta barns föräldrar ankommande privaträttsliga under-
hållsskyldigheten är även det stadgande av stor betydelse, som ingår
i § 33 mom. 2 i den finska förmynderskapslagen, nämligen att barnet
skall hållas till sådana övningar och hanteringar, som dess stånd, villkor
och anlag kräva. Med detta torde avses, att man i fråga om arten ay
barnets uppfostran bör beakta barnets egen och även dess föräldrars
ekonomiska ställning ävensom föräldrarnas samhälleliga position, vilken
är avgörande för barnets ställning i samhället.111 Ifrågavarande stad-
gande är avsett såsom allmän regel. Även bland människor, som leva
i lika goda ekonomiska omständigheter och som hava samma ställning
i samhället, kan uppfattningen variera om vilken uppfostran man bör
giva barnen, varför det icke är möjligt att angiva en noggrann måttstock.
Avgörande i varje enskilt fall är vad som i allmänhet är brukligt bland
människor i motsvarande omständigheter.

I svensk rätt har man sökt att formellt försätta utom äktenskapet
fött barn i avseende på omfattningen av underhållsskyldigheten i samma

109) LBuÄ § 6 mom. 2.
110) LBuÄ § 7.
111) Grotenfelt, Kommentar till förmynderskapslagen, Helsingfors 1924, s. 63 f.;

Gadolin, Suomen holhousoikeuden pääpiirteet, Helsinki 1936, s. 74; Melander, s. 121 f.
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läge som äkta barn genom att stadga, att dylikt barn må av föräldrarna
njuta uppehälle och uppfostran efter ty med avseende å båda föräldrar-
nas villkor må anses skäligt.112 Beträffande omfattningen av under-
hållsskyldigheten i fråga om äkta barn stadgas åter i detta lands rätt,
att sagda skyldighet icke upphör innan barnet erhållit den utbildning,
som med hänsyn till föräldrarnas villkor och barnets anlag må finnas
tillbörlig och ej i något fall, förrän barnet fyllt sexton år.113 Om också
nämnda stadganden beträffande underhållsskyldigheten i fråga om äkta
barn och utomäktenskapligt barn formellt äro likartade, har beträf-
fande dem dock framhållits, att sistnämnda barn de facto dock oftast
kommer att hava en sämre ställning än det äkta barnet. Nivån för det
äkta barnets underhåll och uppfostran fixeras i regeln i överensstäm-
melse med förmögenhetsvillkoren hos den bättre situerade av föräldrarna,
medan man beträffande det utomäktenskapliga avsett att gå en medel-
väg.114 Undén formulerar detta sålunda, att ifall modern lever i ringare
villkor och fadern är välbärgad, underhållsbidraget till barnet skall
avpassas så, att barnet eventuellt erhåller möjlighet till bättre utbild-
ning än vad moderns tillgångar och ställning eljest skulle möjliggöra,
medan det ej har rättsligt anspråk på vare sig levnadsstandard eller
utbildning av alldeles samma mått som faderns äktenskapliga barn.115

Stadgandena angående omfattningen av underhållsskyldigheten både
i fråga om äkta och utomäktenskapligt barn äro mest lika varandra i
dansk rätt. I fråga om sammanboende makars skyldighet stadgas i
detta avseende, att de böra bereda sitt barn ett sådant underhåll, »som
efter Ægtefaellernes Livsvilkaar maa anses for passende».116 I fall
makarna beviljats skilsmässa eller boskillnad eller make i stöd av dom,
beslut av myndighet eller av denna godkänt avtal är förpliktad att åt
ett äkta barn erlägga underhållsbidrag, skall dylikt bidrag fastställas
enligt samma principer som det underhållsbidrag, som borde utgå åt
utomäktenskapligt barn.117 I fråga om underhållsskyldigheten gent-
emot barn av sistnämnda slag stadgas återigen, att man vid faststäl-
landet av denna bör beakta de bägge föräldrarnas levnadsvillkor. Därest
emellertid vederbörandes förhållanden avsevärt avvika från varandra,
bör även beaktas vad som i detta avseende är förenligt med barnets

112) LBuÄ § 3 mom. 1.
113) LBuÄ § 13.
114) Lb. GB I I I s. 94; Undén, s. 105 f.
115) Undén, s. 105 f.
116) L 18/3 1925 om Ægteskabets Retsvirkninger (L 56/1925) § 2.
117) L 132/1937 § 7.
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bästa.118 Härmed avses att det i de fall, då moderD lever i svåra eko-
nomiska förhållanden, kan vara skadligt för barnet att detta genom
faderns större underhållsbidrag beredes bättre levnadsvillkor än modern
och hennes eventuella övriga i samma hem uppväxande barn.119 Därest
flere män förpliktats att till barnet erlägga underhållsbidrag, fixeras
dess storlek i överensstämmelse med det fastställda, då gällande normal-
bidraget.120

Från rätten i de övriga nordiska länderna skiljer sig norsk rätt däri,
att omfattningen av underhållsskyldigheten i fråga om utomäktenskap-
ligt barn i Norge helt bestämmes av levnadsvillkoren för den av föräld-
rarna, som är bättre ställd i ekonomiskt avseende.121 För den händelse
flere män förpliktats att erlägga underhållsbidrag åt barnet, bör sär-
skilt fastställas för huru stor del av detta underhållsbidrag envar av
dem svarar, varvid dock bör beaktas, att de solidariskt svara för erläg-
gandet av hela beloppet.122 Arnholm framhåller dock, att i det fall att
tvenne män förpliktats att erlägga underhållsbidrag åt samma barn, och
detta underhållsbidrag tack vare den enas goda ekonomiska ställning
har fastställts högre än vad som vanligen är fallet, den solidariska
ansvarigheten kan komma att omfatta blott den mindre del av under-
hållsbidraget, som med beaktande av den ekonomiskt sämre ställda
mannens förmögenhetsvillkor hade kunnat fastställas. För den del av
underhållsbidraget, som överstiger nyssnämnda belopp, svarar blott
förstnämnda, i goda ekonomiska omständigheter varande man. En
underhållspliktigs goda ekonomiska ställning får icke medföra en ökning-
av de övrigas motsvarande skyldighet, och å andra sidan befriar icke
en underhållspliktigs svaga ekonomiska ställning en bättre situerad
från erläggandet av någon del av den underhållsskyldighet, som mot-
svarar hans förmögenhetsvillkor.123

På omfattningen av underhållsskyldigheten gentemot utomäkten-
skapligt barn inverkar även väsentligt frågan, huru länge dess föräldrars
privaträttsliga underhållsskyldighet varar. Stadgandena härom äro i
allmänhet i de nämnda länderna icke likartade med dem, som gälla
underhållsskyldigheten gentemot äkta barn.

Enligt finsk rätt varar den privaträttsliga underhållsskyldigheten

118) 131/1937 § 3 mom. 2. Se även §§ 19 och 20.
119) Borum I (1945), s. 124 f.
120) L 131/1937 § 2 2 .
121) L 3/1915 § 2 mom. 2.
122) L 3/1915 § 22 mom. 2.
123) Arnholm, s. 64 not 27.
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för utomäktenskapligt barns föräldrar i allmänhet blott till dess barnet
fyllt 17 år.124 Ett utsträckande av sagda skyldighet utöver nu nämnda
tidrymd är i enlighet med lagens uttryckliga stadgande blott möjligt
därest barnets särskilda anlag eller andra omständigheter därtill föran-
leda. I detta fall kunna de underhållsskyldiga efter sina förmögenhets-
villkor förpliktas att erlägga kostnaderna för barnets fortsatta skol-
gång och yrkesutbildning även efter det att det fyllt 17 år.125 Likaså
är dylikt barn berättigat att även efter fyllda 17 år erhålla skäligt
underhåll därest det i följd av lyte, sjukdom eller svaghet är ur stånd
att självt försörja sig.126

Beträffande äkta barn finnes i finsk rätt icke något uttryckligt stad-
gande i denna punkt. Då dylikt barns uppfostran är beroende av dess
stånd, villkor och anlag är det svårt att draga någon övre åldersgräns
för föräldrarnas privaträttsliga underhållsskyldighet. Den allmänna
regeln är att denna skyldighet för föräldrarna fortgår tills barnets
uppfostran slutförts och det kan försörja sig självt. Sålunda kan denna
privaträttsliga underhållsskyldighet bestå ännu efter det att barnet
blivit myndigt.127 I det fall att genom domstols utslag från vårdnaden
om barnet skild make förpliktas att för barnet erlägga underhålls-
bidrag, har man av praktiska skäl ansett det lämpligt att i utslag angå-
ende dylikt underhållsbidrag inrymma en bestämmelse därom, huru
länge underhållsbidraget bör erläggas. Medan Finlands HD:s stånd-
punkt i saken tidigare vacklat, har nämnda instans på senare tid fast-
ställt dylikt underhållsbidrag att utgå till dess barnet fyllt 21 år eller
förmår försörja sig självt.128 Fastställandet av denna 21-års ålders-
gräns torde dock icke bero på att den privaträttsliga underhållsskyldig-
heten för föräldrar till äkta barn ovillkorligen skulle anses upphöra*
då barnet nått sagda ålder. Denna åldersgräns har fastställts därför,
att barnet då det når denna ålder blir myndigt, varför den av föräld-
rarna, som skilts från vårdnaden om barnet, icke därefter mera kan
förpliktas att erlägga underhållsbidrag åt den andra maken. Om under-
hållsbidrag efter det denna ålder uppnåtts ännu erfordras, bör det
myndigblivna barnet skilt föra talan mot sina föräldrar beträffande
dessas förpliktande att erlägga dylikt, och underhållsbidraget bör även
erläggas direkt till barnet.

124) LBuÄ § 6 mom. 1.
125) LBuÄ § 7.
126) LBuÄ § 8.
127) Melander, s. 123 ff.
128) Se t .ex. HD Medd. 473/1936.
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Enligt ett uttryckligt stadgande upphör icke underhållsskyldigheten
gentemot utomäktenskapligt barn enligt svensk rätt förrän barnet fyllt
16 år, ej heller senare än det fyllt 18 år, där ej barnets anlag och omstän-
digheter i övrigt föranleda, att barnet bör erhålla fortsatt utbildning.129

I speciella fall är barnet berättigat till underhållsbidrag även efter det
att denna rätt i enlighet med nyssnämnda stadgande upphört. Så är
fallet, om barnet till följd av sjukdom eller annan dylik orsak är ur st ånd
att självt iörsörja sig. I slikt fall äro föräldrarna i mån av förmåga
skyldiga att giva barnet skäligt underhåll;180 Beträffande äkta barn
stadgas återigen i svensk rätt som nämnts att underhållsskyldigheten
gentemot dylikt barn icke upphör innan barnet erhållit den utbildning,
som med hänsyn till föräldrarnas villkor och barnets anlag må finnas
tillbörlig, och ej i något fall, förrän barnet fyllt sexton år.131 Nämnda
för underhållsskyldigheten gentemot utomäktenskapligt barn stadgade
maximiålder 18 år har man ansett det nödigt fastställa av rent praktiska
skäl.182 Den är av behovet påkallad därför, att då dylikt barns föräldrar
icke i allmänhet bo tillsammans och blott den ena av dem har vårdnaden
om barnet om hand, det i domstols utslag eller underhållsavtal måste
angivas, under vilken tid den andra av iöräldrarna bör erlägga under-
hållsbidrag åt barnet.133 Undén framhåller dock, att denna åldersgräns
icke fastslagits i avsikt att i avseende på underhållsskyldighetens om-
fattning försätta äkta och utomäktenskapligt barn i olika ställning.184

Enligt dansk rätt varar underhållsskyldigheten för det utomäktenskap-
liga barnets fader normalt till dess barnet fyller 18 år. Dock kan under-
hållsbidraget minskas eller fadern helt och hållet befrias från att erlägga
det efter det att barnet fyllt 14 år. Så är fallet, om bidraget vid nämnda
tidpunkt blivit helt eller delvis obehövligt. Skyldigheten att erlägga
underhållsbidrag åt dotter upphör även då denna ingår äktenskap.135

Faderns underhållsskyldighet upphör dock icke alltid ovillkorligen i och
med det att barnet fyller 18 år. Försåvitt det med Hänsyn till barnets
förhållanden är önskvärt, att det bistås i sin skolgång eller yrkesutbild-
ning även efter det att det nått nämnda ålder, kan fadern förpliktas att
bidraga härtill, därest icke ett dylikt förpliktande med beaktande av

129) LBuÄ § 3 mom. 2.
130) LBuÄ § 6 mom. 1.
131) LBiÄ § 13 mom. 2.
132) Undén, s. 106.
133) Lagberedningens förslag till Giftermålsbalk m.m. (Lb GB IV), s. 428.
134) Undén, s. 106.
135) L 131/1937 § 20 mom. 3.
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hans förmögenhetsvillkor måste anses obilligt. Denna förpliktelse kan
emellertid blott fortbestå till dess barnet fyller 21 år.136 Beträffande
nämnda stadgande framhåller Borum, att man avsett att låta däri
nämnda understöd för det utomäktenskapliga barnet ersätta det under-
håll, som äkta barns föräldrar i mån av möjlighet i regeln giva barnet
efter det att det fyller 18 år, oberoende av att för dem i detta avseende
icke föreligger någon rättslig förpliktelse.137

Frågan därom, huru länge den privaträttsliga underhållsskyldigheten
gentemot äkta barn varar, har i dansk rätt i huvudsak reglerats enligt
de principer, som ovan relaterats beträffande utomäktenskapligt barn.
Sagda skyldighet varar beträffande förstnämnda barn lika länge som
barnets vårdnad (Foraeldremyndighed) eller till dess barnet fyller 18 år
eller ingår äktenskap.138 I det fall att föräldrarna de facto eller i stöd
av separation eller äktenskapsskillnad bo åtskils, kan denna skyldighet
dock under samma förutsättningar, som ovan angivits för utomäkten-
skapligt barns vidkommande, fortbestå till dess barnet fyllt 21 år.139

Vad slutligen norsk rätt beträffar varar underhållsskyldigheten
gentemot utomäktenskapligt barn enligt denna i regeln till dess barnet
fyller 16 år. I undantagsfall kan dock denna utsträckas utöver
denna tid. Detta är möjligt förutsatt att barnets fader eller moder har
en sådan ekonomisk ställning, att han eller hon skäligen kan åläggas
att åt barnet erlägga underhållsbidrag efter nämnda ålder i den hän-
delse barnet till följd av kroppslig eller andlig svaghet ej är i stånd att
försörja sig självt. Å andra sidan kan det bestämmas, att denna under-
hållsskyldighet upphör redan då barnet fyllt 15 år.140 I fråga om under-
hållsskyldigheten gentemot äkta barn fastställer norsk rätt ingen övre
åldersgräns. Nämnda skyldighet upphör då barnets uppfostran och
skolning avslutats. Frågan om dess upphörande bör sålunda avgöras
in casu.141

Av ovan givna översikt framgår, att utomäktenskapligt barn i fråga
om underhållsskyldighetens omfattning i de flesta nordiska länder
åtminstone formellt försatts i en sämre ställning än äkta barn. Såsom
redan nämnts förefinnes enligt vår uppfattning icke grundad anledning
härtill. Då omfattningen av underhållsskyldigheten gentemot barn av

136) L 131/1937 § 20 mom. 5.
137) Borum I (1945), s. 126.
138) Borum I (1945), s. 112 och I I , s. 155 f.
139) L 132/1937 § 7 och L 131/1937 § 20 mom. 5.
140) L 3/1915 § 19.
141) Arnholm, s. 43.
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förstnämnt slag fastställes, bör man självfallet minnas, att då dylikt
barns föräldrar icke bo tillsammans, de stadganden, som reglera den äkta
barns föräldrar åvilande underhållsskyldigheten, icke utan vidare äro
tillämpliga i nu föreliggande fall. Däremot förefaller det icke att fin-
nas något skäl att i avseende på underhållsskyldighetens omfattning
försätta utom äktenskapet fött barn i ett annat läge än sådant äkta barn,
vars föräldrar på grund av äktenskapsskillnad, boskillnad eller faktisk
söndring leva åtskils. På anförda grunder hålla vi före, att dansk rätts
stadganden angående omfattningen av underhållsskyldigheten gentemot
utomäktenskapligt barn bäst motsvara de fordringar, som man nuför-
tiden kan ställa på dylika stadganden.142

142) Jfr. Förslag till FB, s. 97 f.



V. Utomäktenskapligt barns arvsrätt.

Speciellt i avseende på arvsrätten intager ett utom äktenskapet fött
Larn allt fortfarande en sämre ställning än det äkta barnet. Förr med-
gavs förstnämnt barn arvsrätt blott efter sina egna barn och övriga
bröstarvingar. Senare har dylikt barn i sagda avseende i förhållande
till sin moder jämställts med äkta barn. Vad däremot det utomäkten-
skapliga barnets rätt till arv efter sin fader beträffar, har dylikt barn
långt mera begränsade möjligheter därtill än äkta barn.

Det utomäktenskapliga barnets arvsrätt är i de nordiska län-
derna reglerad på olika vis. Vid bedömandet av denna fråga enligt
finsk rätt bör skillnad göras mellan de erkända utomäktenskapliga bar-
nen och dem, som icke erkänts. De utomäktenskapliga barn, som icke
erkänts, hava blott i förhållande till sin moder och sina mödernefränder
samma arvsrätt som äkta barn. Dylikt barn tager arv efter sin moder
och sina mödernefränder ävensom sina egna avkomlingar, och nämnda
personer äro ensamt berättigade till arv efter barnet. Ett icke erkänt
utomäktenskapligt barn ärver däremot icke den, som är förpliktad att
till detsamma erlägga underhållsbidrag, och icke heller dennes fränder.
Om däremot mannen erkänner barnet som sitt, har detta erkännande
avgörande betydelse för barnets arvsrätt. Ett erkänt barn har full
arvsrätt efter sin fader och sina fädernefränder, och dessa taga även
arv efter barnet. Samma arvsrätt tillkommer även barn, som avlats i
trolovning eller vars föräldrar därefter ingått trolovning, ävensom barn,
som avlats i våldtäkt.143 Äkta barn och utom äktenskapet födda
erkända barn hava sålunda samma arvsrätt.

Svensk rätts stadgan den angående utomäktenskapligt barns arvsrätt
erinra i mycket om o vanrelater ad e stadganden i finsk rätt. Huvudregeln
är även i svensk rätt att ifrågavarande barn och dess avkomlingar blott
ärva barnets moder och fränder på mödernet, och att dessa ärva barnet
på samma vis som om det hade varit äkta.144 Sin fader ärver ett utom

143) LBuÄ § 5; Ä L P § 6 mom. 3.
144) ]sj-ya Ä B 3 : 1 .
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äktenskapet fött barn blott om det är trolovningsbarn,145 eller fadern
har avgivit förklaring, att barnet skall hava samma rätt till arv efter
honom som barn av äktenskaplig börd.146 I dessa fall tager barnet arv
efter fadern som äkta barn, och fadern har även arvsrätt efter barnet.
Därest barn, som enligt det anförda har rätt att taga arv efter sin fader,
har dött, hava barnets avkomlingar sagda arvsrätt, och fadern ärver
även dessa avkomlingar. Nu nämnt barn ärver däremot aldrig sina
fädernefränder, och dessa hava icke heller rätt till arv efter barnet.147

Utomäktenskapligt barns rätt till arv efter sin mor och sina möderne-
fränder har också enligt norsk rätt reglerats på samma sätt som i svensk
och finsk rätt. Vad däremot arvsrätten efter fadern och fädernefrän-
derna beträffar är den enligt norsk rätt beroende av huruvida faderska-
pet till barnet fastställts i den ordning, som angives i den norska lagen
om barn utom äktenskap. Försåvitt detta är fallet, ärver barnet även
sin fader och sina fränder på denna sida. Alla de, efter vilka barnet är
arvsberättigat, hava även rätt till arv efter barnet.148 Om barnet
avlats i sedlighetsförbrytelse, våldtäkt e. d., äro fader och fädernefrän-
der dock alltid uteslutna från arv efter barnet.

I dansk rätt har utomäktenskapligt barn i arvsrättsligt hänseende
principiellt samma ställning som äkta barn. Enligt uttryckligt lagstad-
gande har förstnämnda barn samma arvsrätt och ärves även enligt
samma grunder som äkta barn.149 Principiellt är sålurda utomäkten-
skapligt barn berättigat till arv efter sina bägge föräldrar och dessas
fränder. Dylikt barns rätt till arv efter sin fader och dennes fränder
förutsätter dock att faderskapet fastställts i den ordning, som stadgas
i 2 kapitlet av lagen rörande nämnda barn. På denna grund har barnet
icke arvsrätt efter den, som blott förpliktigats att till detsamma erlägga
underhållsbidrag. Vad däremot beträffar utom äktenskapet fött barns

145) Med t rolovningsbarn förstås barn , som är avla t i t rolovning eller vars för-
ä ldrar efter dess avlelse ingåt t t rolovning med varandra . LBiÄ § 1 mom. 3 (L 8/6 1928).

146) i# f# förklaring skall avgivas inför den präst , som för kyrkoböckerna i försam-
ling, där barne t är kyrkofört , eller i t i l lkallat vi t tnes närvaro inför landsfiskal eller
notar ius publicus eller ock i skriftlig, av t v å personer bev i t tnad handling, som företes
inför ba rnavårdsmannen eller ba rnavårdsnämnden . N y a ÄB 3 : 3.

147) N y a Ä B 3 : 2 .
148) Se L 31/1854 om arv § 3 st. 1, § 5 st. 2 och § 6. De t nu anförda gäller dock

icke beträffande barn , som före år 1917 fötts u t o m äktenskapet . Se L 31/7 1854 om
a r v § 6; Arnholm, s. 70. I de t t a s ammanhang anse vi oss icke kunna nä rmare ingå på
frågan om sistnämnda barns arvsrät t .

149) L N:o 134 af 7. Maj 1937 om Ændr ing i Forordning af 2 1 . Maj 1845 (L

134/1937) § 9 mom. 1.
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faders och dennes fränders rätt till arv efter barnet, innehåller dansk
rätt i detta hänseende vissa inskränkningar. Om ock faderskapet till
barnet fastställts på ovannämnt sätt, kunna sagda personer taga arv
efter barnet blott försåvitt barnet självt som arv eller gåva erhållit
egendom av sin fader eller dennes släkt. Dessutom bör observeras, att
fadern och hans fränder blott kunna ärva en så stor del av barnets efter-
lämnade egendom, som i värde motsvarar det, som barnet som arv eller
gåva fått av sin fader eller dennes släkt. Som gåva bör i detta samman-
hang blott sådana gåvor anses, som givits i avsikt att öka barnets egen-
dom. Ej däremot obetydligare gåvor och icke heller i allmänhet åt bar-
net erlagt underhållsbidrag. I vissa undantagsfall hava barnets fader
och dennes fränder icke arvsrätt efter barnet. Så är fallet, om fadern
genom avlelsen av barnet begått sedlighetsförbrytelse, våldtäkt e. d.
och förklarats skyldig härtill genom dom.150

Som av det anförda framgår har ett utom äktenskapet fött barn
särskilt enligt finsk och svensk rätt relativt begränsade möjligheter till
arv efter sin fader och dennes fränder. Huruvida barnet har denna rätt
eller icke är i allmänhet beroende av om fadern önskar giva det den-
samma eller ej. Att barnet icke medgives ifrågavarande arvsrätt har
bl. a. motiverats med att arvsrätt i allmänhet förutsätter en sådan
samhörighet mellan arvlåtaren och arvingen, att arvlåtaren önskar att
hans egendom efter hans död skall tillfalla der sistnämnde. Som bevis
för att arvsrätten bör grundas på denna princip har man hänvisat till
den allmänna strävan att begränsa arvsrätten blott till de närmaste
fränderna. Då förhållandet mellan ett utomäktenskapligt barn och
dess moder normalt är detsamma som mellan ett äkta barn och dettas
moder, kan man icke tveka att bevilja dylikt barn arvsrätt efter dess
moder. Då fadern däremot i allmänhet hyser så ringa intresse för ifråga-
varande barn, att han ofta först på grund av domstols föreläggande
erlägger underhållsbidrag, har man icke ansett barnet hava förutsätt-
ningar till arv efter sin fader och dennes fränder, därest icke fadern
uttryckligen medgivit barnet denna rätt. Vid bedömandet av frågan
ur svensk rätts synpunkt har man speciellt understrukit det faktum,
att, därest nu berörda arvsrätt gjordes obligatorisk, detta vore ägnat
att avhålla fadern till utom äktenskapet fött barn från att erkänna
barnet som sitt.151

Utomäktenskapligt barns rätt till arv efter sin fader och dennes

150) L 134/1937 § 9 mom. 2. Se även Arnholm, s. 122 f. och Colov, s. 112.
151) Lb GB I I I , s. 124 f.
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fränder kan även bedömas ur arvlåtarens egna familjemedlemmars syn-
punkt. För dessa är det ingalunda likgiltigt om en för dem oftast full-
ständigt främmande person skall bliva delaktig av familjens egendom.
Det nödtvungna samarbetet med nämnda person kan bliva svårt fram-
förallt i det fall, att det utomäktenskapliga barnet vid arvsskiftet erhål-
lit andel i fastighet eller annan sådan egendom, vars skötsel förutsätter
fortgående kontakt med de övriga arvingarna. Direkt kränkande för
vederbörande är det fall, att makens utomäktenskapliga barn bleve
delaktigt av egendom, som makan medfört i boet.152

Emot ifrågavarande arvsrätt kan ännu anföras, att det icke är möj-
ligt att erhålla fullt bindande bevisning om att den man, som under
konceptionstiden lägrat kvinnan, verkligen är fartillbarnet. Avgöran-
det av frågan, huruvida viss man bör anses vara barnets fader, måste
därför grunda sig på en presumtion, och av denna orsak är det betänkligt
att basera en så viktig rättighet som rätten till arv på ett domutslag,
medelst vilket domstol förklarat mannen för barnets fader.

Ifrågasättas kan dock huruvida ovan anförda skäl kunna anses
så vägande, att utomäktenskapligt barn på dem borde medgivas arvs-
rätt efter sin fader och sina fädernefränder blott i det fall, att fadern
själv så önskar.

Vad först beträffar den omständigheten, att arvsrätten ansetts
förutsätta, att arvlåtaren önskat att hans egendom efter hans död
skall tillfalla vederbörande person, så är detta naturligtvis i princip
riktigt. Observeras bör dock, att denna synpunkt knappast kan tillmä-
tas avgörande betydelse åtminstone i fråga om arvsrätten mellan så nära-
stående fränder som far och barn. Tillämpandet av nämnda princip på
utomäktenskapligt barns rätt att taga arv efter sin fader och sina fäder-
nefränder leder lätt därhän, att frågan alltför ensidigt ses ur faderns
och dennes fränders synvinkel. Detsamma kan även invändas mot de an-
märkningar, som ur synpunkten av arvlåtarens familjemedlemmars
rätt kan göras gentemot utomäktenskapligt barns arvsrätt.

Vid bedömandet av denna fråga, liksom utomäktenskapligt barns
rättsliga ställning överhuvud, bör man enligt vårt förmenande utgå
ifrån att dylikt barn såvitt möjligt i alla avseenden bör medgivas samma
rättigheter som äkta barn. Det är icke förenligt med nutida rättsupp-
fattning att låta barn, som ju icke rå för sin börd, lida för sina föräld-
rars gärningar.

Ur det utomäktenskapliga barnets synpunkt är det utomordentligt

152) Lb GB III, s. 125.
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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 lagstiftningen
just sträva. I vissa fall torde denna arvsrätt kunna hava betydelse
såsom en preventiv åtgärd för begränsning av de utom äktenskapet
födda barnens antal.

Det mest vägande av de skäl, som tala emot att utomäktenskap-
ligt barn skulle medgivas denna arvsrätt oberoende av faderns vilja,
är, att det är omöjligt att prestera en fullt bindande bevisning beträf-
fande faderskapet. Observeras bör dock att möjligheterna att klarlägga
åtminstone att viss man icke kan vara barnets fader under senaste tid
tack vare blodgruppsundersökning och andra antropologiska undersök-
ningar avsevärt ökats. Troligt är, att vetenskapen under den närmaste
framtiden allt fortfarande kommer att föra dessa forskningsmetoder
framåt. På denna grund förefaller det, med beaktande av alla omstän-
digheter, som tala till förmån för nu nämnda arvsrätt, att icke finnas
grundad anledning att förvägra barnet sagda rätt på grund av nyss-
berörda skäl. Klart är dock, att barnet skulle beviljas denna arvs-
rätt mot faderns vilja blott i det fall, att domstol förklarat honom vara
far till barnet.153 Enligt vårt förmenande fyller sålunda den av dansk
rätt omfattade ståndpunkten bäst de krav, som nuförtiden kunna stäl-
las på stadgandena om utom äktenskapet fött barns rätt till arv efter
sin fader och dennes fränder. Det förefaller även motiverat att inskränka
faderns och fädernefrändernas rätt till arv efter dylikt barn på sätt
som skett i dansk rätt.

153) Se ovan s. 39.



VI. Genom konstbefruktning alstrat barns rättsliga
ställning.

Konstbefruktning (artificiell insemination) har i flera länder sedan
länge använts vid husdjursavel. Under de senaste åren har denna
metod även börjat tillämpas på kvinnor. Denna befruktningsmetod
är så ny, att man i allmänhet i nordisk rättspraxis hittills icke konfron-
terats med därav härrörande rättsliga spørsmål. Då emellertid genom
konstbefruktning alstrat barn, såsom nedan skall visas,154 i de flesta
fall enligt gällande rätt är utomäktenskapligt och sannolika skäl tala
för att denna befruktningsmetod inom en nära framtid blir allt vanligare,
finna vi det vara skäl att även beröra dylikt barns rättsliga ställning.

Vid bedömande av konstbefruktningens rättsliga verkningar bör
skillnad göras mellan homolog och heterolog insemination. I först-
nämnda fall är det fråga om gift kvinnas befruktande med makens
sperma pågrund av inbördes överenskommelse makarna emellan. Vid
heterolog insemination återigen sker befruktningen medelst annan mans
sperma. Även om annat än av den äkta maken alstrat barn i stöd av
presumtionen för barnets äktenskapliga börd kan hava äkta barns
ställning, hava vi dock tidigare funnit det för begreppet äkta barn
vara utmärkande, att barnet avlats av makarna gemensamt.155 I rätts-
ligt avseende bör dock ett på grund av makarnas inbördes överenskommelse
genom makens sperma på konstgjord väg avlat barn enligt vår uppfatt-
ning jämställas med ett av makarna på naturlig väg gemensamt avlat
barn. Om den äkta maken t. ex. är invalid och på den grund icke är i
stånd att avla barn på naturligt sätt, kan konstbefruktning med hans
sädesvätska det oaktat vara möjlig. I slikt fall bör även ett genom

154) Se s. 60 f.
155) Se ovan s. 12.
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konstbefruktning avlat barn anses vara äkta.156 Svårare är det däremot
att avgöra, vilken barnets rättsliga ställning rätteligen bör vara i det
fall att gift eller ogift kvinna befruktas medelst tredje mans sädesvätska.

Innan vi skrida till att i detalj granska de olika fall, i vilka konst-
befruktning kan komma i fråga, är det skäl att i korthet beröra denna
befruktningsmetods berättigande överhuvud. Härvid bör först och
främst fastslås, att samhället har viktiga intressen att bevaka i fråga
om släktets fortplantning. Det är nödsakat att såvitt möjligt söka
hindra tillkomsten av mindervärdiga individer. På denna grund kan
samhället giva sin sanktion endast åt den i äktenskapet skeende barnalst-
ringen och är tvunget att genom äktenskapshinder begränsa mannens
och kvinnans frihet att ingå äktenskap. Att äktenskap icke ingås trots
föreliggande äktenskapshinder övervakas ex officio av lysnings-
myndighet och den myndighet, hos vilken anhållan om förrättande av
vigsel gjorts. Därest sagda myndighet har vetskap om äktenskapshinder,
är den icke berättigad att utfärda lysning och icke heller att förrätta
vigsel. Då garantier icke finnas för att nämnda synnerligen väsentliga
samhällsintresse blir bevakat vid konstbefruktning, förefaller det som
om samhället icke kunde godkänna detta slag av befruktning innan
det skapat sig nödiga garantier beträffande övervakningen av nu berörda
omständighet.

Diskuteras kan även, huruvida överlåtandet av sädesvätska för
konstbefruktning i och för sig kan anses vara en rättsenlig handling.
I detta sammanhang bör påpekas, att samlag mellan ogift man och
kvinna enligt nordisk rätt icke är straffbar handling. För enkelt och
dubbelt hor stadgas däremot i Finland fortfarande straff i motsats till
vad förhållandet är i de övriga nordiska länderna.157 Överlåtande av

156) Genom konstbefruktnirtg avla t ba rn jämställes av Goldmann-Lilienthal i
d e t t a fall reservationslöst med äk t a barn . Om det visas, a t t modern på konst lad väg
befrukta ts med makens sädesvätska, är barnet däremot enligt Staudinger äk t a barn
b lo t t försåvit t befruktningen sket t med makens samtycke eller det k a n visas, a t t
barne t s födelse endast k a n vara en följd av sagda konstbefruktning. Presumtionen för
barne ts äktenskapl iga börd gäller sålunda enligt hans uppfa t tn ing icke u t a n vidare.
Se Goldmann-Lil ienthal-Sternberg, Das Biirgerliche Gesetzbuch I I I , Familienrecht ,
Berlin 1921, s. 210 not 6; v. Staudinger, K o m m e n t a r zum Burgerlichen Gesetzbuch
u n d dem Einfuhrungsgesetze IV, Familienrecht, Munchen 1926, § 1591, 5, s. 857 ff.
Se även Kipp-Wolff, Lehrbuch des Burgerlichen Rechts IV, Familienrecht , Marburg
1931, § 75, IV, s. 293; Bessau, Hal lamick, Lobe, Michaelis, Oegg, Sayn, Schliewen und
Seuffart, Das Biirgerliche Gesetzbuch mi t besonderer Berucksichtigung der Rechts -
sprechung des Reichgerichts IV, Familienrecht, Berlin und Leipzig 1935, § 1591, 2, s. 319.

157) Strafflagen 1 9 : 1 och 2.
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sädesvätska för konstbefruktning kan dock icke bedömas enligt
stadganden, som uppgjorts för straffrättsliga ändamål. En handling
kan enligt rättsordningen vara förbjuden utan att lagstiftaren för att
giva förbudet större effekt stadgat några sanktioner. På denna grund
bör icke heller upphävandet av straffbestämmelserna beträffande
Jönskaläge förstås så, att denna handling därigenom blivit tillåten.
Straffstadgandena hava upphävts blott emedan de blivit oändamåls-
enliga, enär man icke med hjälp av dem effektivt kunnat st ävja sådana
rättsvidriga handlingar. För såvitt överlåtande av sädesvätska för
konstbefruktning skulle anses tillåtet, är det uppenbart att det vore
ägnat att främja disciplinslösheten på könslivets område. Särskilt i det
fall, att ogift man överlåter sädesvätska för befruktande av ogift kvinna,
skulle godkännandet av en dylik överlåtelse sakligt sett betyda en sank-
tion av olaglig samlevnad. Det vore ägnat att öka antalet utomäkten-
skapliga barn, vilket ur samhällets synpunkt icke är önskvärt.

Ur synpunkten av barnets fördel bör det understrykas, att den man,
som avsiktligt överlåtit sädesvätska, icke torde kunna undgå att be-
traktas som barnets fader eller underhållsskyldighet på den grund,
att barnet avlats genom konstbefruktning. En förutsättning för fast-
ställande av faderskap resp. underhållsskyldighet enligt tidigare åbero-
pade lagar om barn utom äktenskap är visserligen, att vederbörande
man genom att lägra modern kunnat göra henne havande.158 Det oak-
tat synes man dock, med beaktande av nämnda stadgandens syfte
överhuvud, i avsaknad av uttryckliga lagstadganden i saken, böra
tillämpa dem även i det fall, att modern befruktas på konstgjord väg.
Det huvudsakliga ändamålet med dessa stadganden har nämligen uppen-
barligen varit att förplikta barnets fader att i varje fall deltaga i dess
underhåll. Avgörande enligt nämnda stadganden är därför att havande-
skap uppkommit, icke frågan huru detta skett. Ifrågavarande under-
hållsskyldighet torde emellertid förutsätta, att den man, som överlåtit
sädesvätska, avsiktligt gjort detta i och för konstbefruktning.

För att befria överlåtaren av sperma från eventuell underhålls-
skyldighet gentemot barnet kan den kvinna, som befruktas medelst
denna sperma, eller, i det fall att hon är gift, även hennes make, skrift-
ligen gentemot överlåtaren förbinda sig att beträffande honom avstå från
alla anspråk i avseende på underhållsbidrag åt barnet. En dylik förbin-
delse torde dock icke kunna tillmätas ovillkorlig giltighet. Barnet torde
icke genom en sådan kunna gå förlustigt sin rätt till underhållsbidrag.

158) Se ovan s. 33 ff.
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Om gift man överlåter sperma för befruktning av andra kvinnor
än sin hustru, torde man böra anse detta kränkande för hans hustrus
rätt och även i övrigt stridande mot äktenskapets ändamål. På saken
torde ett eventuellt bifall till nämnda överlåtelse från hustruns sida
icke verka. På grund av äktenskapets natur torde hustrun icke hava
bestämmanderätt i fråga om på dylikt nyttjande av makens sädesvätska.

Då konstbefruktningen i praktiken har sin största betydelse i det fall,
att maken icke är i stånd att avla barn och makarna därför överens-
komma om att på konstgjord väg befrukta makan med annan mans
sädesvätska i avsikt att behandla barnet som sitt eget och förtiga dess
verkliga börd, bör vid bedömandet av en dylik befruktningsmetods
berättigande speciellt för finsk rätts vidkommande även det stad-
gande beaktas, som ingår i detta lands strafflags 18 kap. § 2 angående
kränkande av annans familjerättighet. I nämnda paragraf stadgas
straff för den, som uppsåtligen understicker eller förbyter barn, eller
på annat sätt avsiktligen förändrar eller undertrycker annans familje-
rättighet.159 Såsom Serlachius och Honkasalo framhålla, är det i nämnda
stadgande icke fråga om kränkning av någon speciell familjerättighet,
utan av hela familjeställningen eller m. a. o. alla de rättigheter, som
tillhörigheten till viss släkt medför för individen.160 Med undertryc-
kande av familjeställning avses i nämnda stadgande ett avsiktligt
åstadkommande av bestående villfarelse beträffande annan persons
familj est ällnin g.161 Forsman-Honkasalo och Serlachius understryka,

159) Motsvarande s tadganden i de övriga nordiska ländernas strafflagar äro av
följande innehåll: Norge: Straffeloven Kap. 20 § 215: »Den som i retsstridig Hensigt
søger a t unddrage en anden den h a m t i lkommende Famil iens tand eller a t t i lvende
sig selv eller andre en falsk Famil iens tand, eller som medvirker hertill, straffes . . . .

Denne bestemmelse kommer ikke t i l Anvendelse i Tilfaelde, hvor et af gift Kv inde
født uægte B a r n anerkjendes som aegte.»

Danmark: Borgerlig Straffelov Kap. 23 § 214. »Den, som ved urigtig eller ufuld-
staendig Anmeldelse til den Myndighed, der modtager Fødselanmeldelser, forvansker
Beviset for en Persons Familiestilling, straffes . . . .

Straffen kan bortfalde, naar et af en gift Kvinde udenfor Ægteskap født Barn
med Ægtefaellens Samtykke opgives som Ægtebarn.»

Sverige: Strafflagen Kap. 17 § 4: »Bereder sig någon genom antagande av falskt
namn eller stånd arv eller annan familjerättighet, domes . . . .»

Såsom av dessa stadganden framgår, kan icke i stöd av dem gentemot konst-
befruktningens rättsenlighet resas samma invändningar som på grund av motsvarande
stadgande i finsk rätt.

160) Serlachius, Suomen rikosoikeuden oppikirja I I , 1, Helsinki 1924, s. 107;
Brynolf Honkasalo , Erinäiset r ikokset , Helsinki 1944, s. 74 f.

161) Serlachius, s. 108.
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att det icke för sagda brott är utmärkande, att förövaren av
detta ens avser att skada den, vars familjeställning förändras. Det kan
mycket väl tänkas, att undertryckandet av annans familjeställning
tvärtom sker för att gärningsmannen önskar bringa den kränkta
personen i ett förmånligare läge.162

Av den tidigare framställningen framgår, att de anförda dubierna
beträffande konstbefruktningens rättsenlighet icke gälla det fall, då
makan på konstgjord väg befruktas medelst sin makes sädesvätska.
Dylik handling är enligt vårt förmenande rättsenlig. I alla övriga fall
torde man däremot i stöd av den åtminstone i Finland hittills rådande
rättsuppfattningen allvarligt böra betvivla konstbefruktningens rätts-
enlighet. Ett ofrånkomligt faktum är emellertid, att även till den sist-
nämnda gruppen hörande konstbefruktningar redan i praktiken ägt
rum och att härav födda barn redan existera. På denna grund kunna
vi icke undgå att fatta ställning till de frågor, som gälla dessa barns
rättsliga ställning.

Nyss framhölls, att nämnda befruktningsmetod har sin största bety-
delse därigenom, att hustru, som icke medelst sin makes sädesvätska kun-
nat göras havande, på detta sätt kan försättas i grossess. Om makens
sädesvätska icke duger för nämnda ändamål, torde man i allmänhet
härtill använda någon för makarna okänd mans sädesvätska. Då
makarna överenskomma om att låta hustrun befruktas på anfört sätt,
sker detta för att de önska få barn. Om maken icke varit i stånd att med
sin maka få barn, upptager han i allmänhet hellre som sitt eget ett
av hans hustru än av en för honom alldeles främmande kvinna fött
barn. På grund härav tyr han sig hellre till konstbefruktning än adop-
tion. Befruktningen verkställes i all stillhet och efter barnets födelse
låter maken anteckna detsamma i kyrkoböckerna eller motsvarande
register som sitt eget barn. Enär dylikt barn icke avlats av makarna
gemensamt, är det de facto icke äkta, men i stöd av presumtionen för
barnets äktenskapliga börd har det formellt äkta barns ställning. Möj-
ligt är dock, att maken av en eller annan orsak icke senare önskar
betrakta det som sitt. Detta kan vara fallet t. ex. om makarnas äkten-
skap förklaras upplöst. När slutgiltig söndring dem emellan inträtt,,
kan maken tänkas vägra att bidraga till nämnda barns underhåll. Av
denna orsak uppstår frågan huruvida yrkande i ett senare skede kan

l62) Anteckningar enligt professor Jaakko Forsmans föreläsningar öfver de sär-
skilda brotten II, Helsingfors 1938 (Fjärde upplagan. Utgiven av Brynolf Honkasalo),
s. 6; Serlachius, s. 108.
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göras om att ett dylikt av maken som hans eget uppgivet barn skall
förklaras för utomäktenskapligt.

Liksom i fråga om annat de facto utomäktenskapligt barn, som i
stöd av presumtionen för barnets äktenskapliga börd njuter äkta barns
rätt, är även framställandet av bevis för att maken icke avlat det av
hans hustru födda och genom konstbefruktning avlade barnet i
allmänhet svårt. Talan beträffande dylikt barns förklarande för utom-
äktenskapligt kan i allmänhet godkännas blott i det fall, att det visats,
att maken icke under konceptionstiden haft samlag med sin hustru
eller att han är oförmögen att avla barn eller att hustrun redan varit
havande innan deras samliv vidtog. Då man i allmänhet utgår ifrån
att makar idka könsumgänge sinsemellan såvitt de leva samman, är
utredning beträffande på hustrun verkställd konstbefruktning i och för
sig icke tillfyllest för att visa, att maken icke är barnets fader. Förså-
vitt man ej är i stånd att bevisa, att maken är oförmögen att avla barn,
bör man åtminstone bevisa, att han icke under konceptionstiden haft
samlag med sin hustru.

Av det sagda framgår att den för hävande av presumtionen för
barnets äktenskapliga börd erforderliga utredningen kan framställas
även i det fall, att hustruns befruktande skett på konstgjord väg. En
annan fråga är dock huruvida make, som med sin hustru överenskommit
om. dylik befruktning och upptagit barnet som sitt eget, kan medgivas
dylik rätt. Då rätten att väcka egentlig statustalan i första hand
har varit avsedd den äkta maken, torde detta innebära, att man
velat giva honom en viss dispositionsrätt i avseende på barnets status.
På denna grund torde man kunna anse, att även makarna i viss mån
hava rätt att avtala beträffande barnets status.163 Då hustrun under-
kastar sig konstbefruktning under uttrycklig förutsättning att hennes
make godkänner denna åtgärd och kommer att bemöta det barn, som
härigenom födes, såsom sitt eget, skulle ett ensidigt, för maken
gjort förbehåll av rätten att häva ett dylikt avtal och yrka barnets
förklarande för utomäktenskapligt innebära en uppenbar obillighet
gentemot hustrun och barnet. I svensk rätt påträffas ett uttryckligt
stadgande om att den man, som efter barnets födelse erkänner detsamma
som sitt eget, trots att han vetat att hustrun under konceptionstiden
haft samlag med annan man, icke får väcka talan om barnets förkla-
rande för utomäktenskapligt.164 En dylik begränsning av makens tale-

163) Jfr. även i de t ta avseende ovan på sid. 59 i not 159 refererade Norges Straff-
lov kap. 20 § 215 o. Danmarks Borgerlig Straffelov kap. 23 § 214.

164) LÄB § 4.
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rätt förefaller att vara på sin plats även i det fall, att makarna över-
enskommit om konstbefruktning av makan. Vid bedömandet av frå-
gan enligt finsk rätt bör emellertid ovan nämnda strafflagsstadgande
angående undertryckande av annans familjeställning observeras.165

Då däri stadgas straff för dylik gärning, kan maken icke hindras att
vidtaga åtgärd, som just avser att häva den genom hans brott upp-
komna rättsstridigheten.

Vi hava ovan förutsatt, att hustruns befruktning på konstgjord väg
skett med den äkta makens samtycke, och att den sistnämnde efter
barnets födelse upptagit detta som sitt eget. Ett dylikt barns rättsliga
ställning torde böra bedömas på samma sätt om mannen, oaktat han
icke gett sitt medgivande till konstbefruktningen, sedermera i vetskap
om denna efter barnets födelse upptager barnet som sitt. I stöd av
presumtionen för barnets äktenskapliga börd njuter även ett utan
makens medgivande genom konstbefruktning avlat barn, som maken
icke erkänt som sitt, äkta barns ställning till dess sagda presumtion i
stadgad ordning häves. Speciellt i detta fall föreligger intet skäl att
förvägra maken rätt att väcka klandertalan. Han bör hava samma
möjligheter att få barnet förklarat utomäktenskapligt som i det fall,,
att naturlig befruktning skett.

Genom artificiell befruktning avlat barns eller dess förmyndares,
rätt att väcka statustalan torde böra bedömas enligt samma grunder som
motsvarande rätt för på naturlig väg avlat barn och dettas förmyndare.

Beträffande konstbefruktningens inverkan på den arvsrätt, som till-
kommer den äkta makens lagliga arvingar, må framhållas, att den
åtgärd, genom vilken den äkta mannen som sitt eget upptager ett genom
konstbefruktning avlat barn, icke är en handling, som ensamt för sig
kan beröva hans lagliga arvingar alla möjligheter att njuta
dem enligt lag tillkommande arvsrätt. På denna grund har laga arvinge
rätt att bringa frågan om barnets arvsrätt under domstols prövning.
Om i dylik rättegång utredes, att barnet avlats på anfört sätt, kan det
icke hava rätt till makens kvarlåtenskap enbart på den grund, att
makarna avtalat om utförandet av konstbefruktning och maken
sedermera låtit införa barnet i kyrkobok eller motsvarande register
såsom sitt. Såsom redan nämnts, är här icke fråga om en sådan rätts-
handling, genom vilken maken med ovillkorlig verkan kunde förfoga
över rätten till sin kvarlåtenskap. Därest han önskar full säkerhet
om att de rätta arvingarna icke lämna barnet utan andel i arvet, har han

165) Se s. 59 f.
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skäl att testamentariskt förordna om saken. I detta syfte kan han
däremot icke trygga barnets rätt genom adoption. Då barnet formellt
har äkta barns ställning, och en adoption skulle innebära en försämring-
av dess rättsliga ställning, är det icke möjligt att grunda ett adoptions-
förhållande. Dessutom motsvarar icke grundandet av ett adoptions-
förhållande överhuvud det ändamål, till vilket man strävat genom
konstbefruktningen.

Frågan om av ogift kvinna fött, genom konstbefruktning avlat
barns rättsliga ställning torde böra bedömas enligt de grunder, som
gälla för på naturlig väg avlat barn utom äktenskapet. Vi hava redan
ovan framhållit att den man, som avsiktligt överlåter sädesvätska för
konstbefruktning, kan ådraga sig ansvar för de förpliktelser faderska-
pet medför. Om det kan utredas, vilken persons sädesvätska som
använts vid befruktningen, kan denna person förpliktas att till
barnet erlägga underhållsbidrag. På hans förpliktelser gentemot bar«
net torde man även i en del andra avseenden kunna tillämpa stadgandena
angående utom äktenskapet födda barn.

Av allt det ovansagda framgår, att en närmare granskning av genom
konstbefruktning avlat barns rättsliga ställning ger upphov till många
svårlösta frågor. Då frågan om dylikt barns rättsliga ställning först
under senaste tid blivit aktuell, är det klart att man icke i de för
länge sedan utfärdade stadgandena angående barns rättsliga ställning
överhuvud kunnat beakta de speciella krav, som bör tillgodoses vid
regleringen av dylikt barns rättsliga ställning. Då det är sannolikt att
konstbefruktningen framdeles kommer att hava en viss betydelse, och
då det icke är skäl att låta vare sig den rättsliga regleringen av detta
slags befruktning överhuvud eller avgörandet av de frågor, som ansluta
sig till problemet om barnets rättsliga ställning, enbart bli beroende av
praxis borde lagstiftaren ingripa i regleringen av dessa frågor. Man borde
med det snaraste vidtaga åtgärder i denna sak innan ifrågavarande
befruktningsmetod nått en sådan utbredning, att det kan stöta på
svårigheter att bemästra härav uppkomna problem genom en samhäl-
lets intressen främjande lagstiftning.

Att åstadkomma en sådan lagstiftning är ingen lätt uppgift.
Det tvingar lagstiftaren till omvärdering av vissa viktiga frågor, i
vilka man hittills i stöd av gällande lag intagit en negativ ståndpunkt.
I detta sammanhang kunna vi icke närmare ingå på dem. Vi skola
blott helt kortfattat beröra några av dem. Man måste först avgöra, i
vilken utsträckning konstbefruktning överhuvud kan godkännas. Här
torde tvivel icke föreligga beträffande det principiellt acceptabla i att
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hustrun enligt makarnas inbördes överenskommelse befruktas med sin
makes sädesvätska, därest mannen icke är i stånd att på naturlig väg
befrukta sin hustru. De lege ferenda bör lagstiftaren enligt vårt för-
menande även godkänna att hustrun enligt makarnas gemensamma
överenskommelse befruktas medelst annan mans sädesvätska. I detta
fall torde man dock såsom villkor för konstbefruktningen böra uppställa
att möjligast tillförlitlig utredning införskaffats därom, att maken
icke är kapabel att försätta sin hustru i grossess. Däremot är det syn-
nerligen svårt att avgöra huru man skall förhålla sig till det i vissa
kretsar allmänt understödda kravet på att rättsordningen även borde
godkänna befruktning av ogift kvinna på konstgjord väg och att barn,
som födes genom dylik befruktning, borde givas äkta barns rättigheter.
Denna fordran kan förvisso motiveras därmed, att det högsta målet
för varje kvinna är att bliva moder och känna livet fortsättas i sig
själv, och att möjlighet härtill även borde beredas de kvinnor, som
icke varit i tillfälle att ingå äktenskap. Om rättsordningen skulle sank-
tionera befruktning av dessa kvinnor på konstgjord väg, skulle moder-
skapet även i detta fall givas den hedersplats, som tillkommer det.
Å andra sidan bör dock framhållas, att konstbefruktningens legalisering
i detta fall skulle innebära en så omvälvande förändring av rådande
rättsuppfattning, att man har svårt att överblicka alla därmed före-
nade nackdelar. På denna grund bör man enligt vårt förmenande för-
hålla sig rätt skeptisk till tanken på att utsträcka konstbefruktningen
till sagda fall.

Som av det ovananförda framgår kan genom konstbefruktning
alstrat barn anses som äkta blott i fall hustrun befruktas med sin makes
sädesvätska. I alla andra fall bör dylikt barn sakligt sett anses fött
utom äktenskapet. De lege ferenda är det särskilt viktigt att barnet
får äkta barns rättigheter även i det fall, att hustrun på grund av makar-
nas gemensamma överenskommelse befruktas med annan mans sädes-
vätska. Då lagstiftaren godkänner en dylik befruktning, följer härav,
att även dylikt barns ställning bör regleras på antytt sätt. Då makar-
nas avsikt i sagda fall är att skaffa sig ett i alla avseenden med ett
äkta jämställt barn, kan det syftemål man strävar till icke ernås
genom konstbefruktning utan att barnets ställning sålunda regleras.
För att detta syfte skall nås erfordras ytterligare att den, som
överlåtit sädesvätskan, befrias från alla de förpliktelser, ett faderskap
medför.




