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Bilag 1: Den danske børnelov af 1937 

Lov nr. 131 af 7. Maj 1937 om Børn uden for Ægteskab 

 

Kapitel I  

Barnets almindelige Retsstilling 

 § 1. Børn uden for Ægteskab har samme retlige Stillingen i Forhold til deres Forældre som Ægtebørn, 

medmindre Lovgivningen udtrykkeligt fastsætter andet. 

§ 2. Stk. 1. Børn uden for Ægteskab har Ret til at faa tillagt enten Moderens eller – hvis Faderskabet er 

fastslaaet – Faderens Familienavn. 

Stk. 2. Er Navngivelse sket, forinden Faderskabet er fastslaaet, kan, hvis Faderskabet senere fastslaas, 

Faderens Familienavn tillægges Barnet ved Anmeldelse til vedkommende Ministerialbog ( Personregister 

). Endvidere har i tilfælde, hvor Forældremyndigheden over Barnet overføres fra den ene af Forældrene til 

den anden, denne sidste Ret til at tillægge Barnet sit Familienavn ved Anmeldelse til Ministerialbogen ( 

Personregisteret ). Endelig kan Barnet efter sit fyldte 18de Aar, men ikke længer end til sit fyldte 22de 

Aar, ved Anmeldelse til Ministerialbogen ( Personregisteret ) ændre sit Familienavn til den anden af 

Forældrenes Familienavn; er Barnet ved Anmeldelsen under 21 Aar, kræves dog Samtykke fra den af 

Forældrene, som før Barnets fyldte 18de Aar har haft Forældremyndigheden. I øvrigt kan Antagelse af 

den anden af Forældrenes Familienavn kun ske ifølge de almindelige Regler om Navneforandring. 

Stk. 3. Har Moderen indgaaet Ægteskab med en anden en Barnets Fader, kan Stiffaderen med Moderens 

Samtykke, for saa vidt hun har Forældremyndigheden over Barnet, tillægge dette sit Familienavn ved 

Anmeldelse til vedkommende Ministerialbog ( Personregister ). Hvis Barnet har faaet Faderens Navn, kan 

Stiffaderen dog ikke tillægge Barnet sit Navn, medmindre Faderen giver sit Samtykke, eller 

Overøvrigheden på Barnets Opholdssted, efter saa vidt muligt at have indhentet Erklæring fra Faderen, 

meddeler Tilladelse dertil. Er Barnet over 18 Aar, kan Stiffaderen med Barnets Samtykke tillægge dette 

sit Familienavn. 

§ 3. Stk. 1. Faderen til et Barn uden for Ægteskab er, lige saa vel som Moderen, pligtig til at forsørge Barnet 

indtil dets fyldte 18de Aar, en Datter dog kun, indtil hun gifter sig. 

Stk. 2. Barnet skal forsørges, opdrages og uddannes under Hensyntagen til begge Forældres Livsvilkaar, 

dog at der, naar Forældrenes Livsvilkaar er væsentlig forskellige, tillige vil være at tage Hensyn til, hvad 

der findes stemmende med Barnets Tarv. 

 

Kapitel II 
Faderskabets eller Bidragspligtens Fastsættelse. 

 § 4. En uden for Ægteskab besvangret Kvinde bør, naar ifølge Erklæring fra en Jordemoder eller Læge den 

6te Svangerskabmaaned er forløbet, henvende sig, hvis hun bor i København, til Overpræsidenten og ellers 

til Politimesteren paa det Sted, hvor hun bor, og begære Faderskabssag rejst mod den Mand, som hun 

opgiver som Fader til det Barn, hun venter at føde. 

§ 5. Stk. 1. En jordemoder eller en som Fødselshjælper fungerende Læge, der har gjort Tjeneste ved Fødselen 

af et Barn uden for Ægteskab, skal inden tre Dage efter Fødselen gøre Anmeldelse om denne, hvis Moderen 

bor i København, til Overpræsidenten og ellers til Politimesteren paa det Sted, hvor Moderen bor. 

Anmeldelsen skal indeholde Oplysning om Moderens Navn, Stilling og Bopæl eller Opholdssted, Tid og 

Sted for Fødselen, Barnets Køn samt, hvis Moderen har opgivet, hvem der er eller kan være Barnets Fader, 
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Moderens Opgivende herom og Oplysning om, hvorvidt Moderen har begært Faderskabssag rejst i Henhold 

til § 4. 

Stk. 2. Med Hensyn til Børn, der er født paa Rigshospitalet eller paa Fødselsanstalten i Jylland, paahviler 

det Hospitalet eller Anstalten at afgive den i Stk 1 nævnte Anmeldelse senest to Dage før Udskrivningen. 

Stk. 3. Har ingen Jordemoder eller Læge bistaaet ved Fødselen, paahviler det Moderen selv inden 1 

Maaned efter Fødselen at afgive den i Stk 1 omhandlede Anmeldelse om denne. 

Stk. 4. Moderen til et Barn uden for Ægteskab er pligtig, saafremt hun ikke har begært Faderskabssag rejst 

i Henhold til § 4, og hun ikke over for den Jordemoder eller Læge, der har gjort Tjeneste ved Fødselen, 

har opgivet, hvem der er eller kan være Fader til Barnet, inden 1 Maaned efter Barnets Fødsel at give den 

i Stk 1 omhandlede Myndighed Meddelelse om, hvem der er Barnets Fader. 

Stk. 5. Overøvrigheden kan paa Begæring af Moderen eller den, der optræder på hendes Vegne, eller paa 

Begæring af Barnets Værge meddele Fritagelse for den Moderen paahvilende Pligt til at opgive, hvem der 

er eller kan være Fader til Barnet, naar det maa anses for stemmende med Barnets Tarv, at Faderskabet 

ikke oplyses. Fritagelsen gælder dog kun, saa længe der uden Hjælp fra det offentlige sørges forsvarligt 

for Barnets Underhold. 

Stk. 6. Anmeldelse om en stedfunden Fødsel kræves ikke, naar Barnet er dødfødt, men Moderen er, naar 

det offentlige har udredet Udgifter i Anledning af hendes Svangerskab og Barselsfærd, pligtig at oplyse, 

hvem der har besvangret hende. 

Stk. 7. Undladelse af at afgive de ved denne Paragraf paalagte Anmeldelser straffes med Bøder. 

§ 6. Stk. 1. De i §§ 4 og 5 omhandlede Myndigheder indkalder, naar de modtager Moderens Begæring efter § 

4 eller Anmeldelse om Fødselen efter § 5, straks den opgivne Fader til personligt at give Møde i 

Overpræsidiet eller paa Politikontoret, for at det kan fastslaas, om han anerkender Faderskabet. Bor den 

opgivne Fader ikke inden for den Myndigheds Omraade, som har modtaget Meddelelsen, sendes denne 

videre til Politimesteren ( Overpræsidenten ) paa det Sted, hvor Faderen bor. 

Stk. 2. Ved Mødet spørges den opgivne Fader, om han anerkender Faderskabet, jfr. § 14, idet han 

udtrykkeligt gøres opmærksom paa de Retsvirkninger, der dermed indtræder, og paa, at han, om han 

ønsker det, har Adgang til at faa Spørgsmaalet om Faderskabet afgjort ved Domstolene. 

Stk. 3. Anerkendes Faderskabet, underskriver den paagældende en Tilførsel herom til en af Politimesteren 

( Overpræsidenten ) ført Protokol, i hvilken der tillige indføres en kort Beretning om det ved Mødet 

passerede. Er den opgivne Fader umyndig, kræves Værgens Samtykke til Anerkendelsen. 

 § 7. Stk. 1. Har den opgivne Fader anerkendt Faderskabet, sender, uden for København, Politimesteren 

straks Meddelelse herom til Amtmanden med en Udskrift af det passerede og med Oplysning om Moderens 

og Faderens økonomiske Forhold. Amtmanden træffer derefter Bestemmelse om det Bidrag, Faderen i 

Overensstemmelse med de nedenstaaende Regler vil have at svare, dels til Barnets Underhold, dels til 

Dækning af Udgifterne i Anledning af Svangerskabet og Fødselen. I København træffer Overpræsidenten 

selv saadan Bestemmelse efter at have indhentet Oplysning om Moderens og Faderens økonomiske Forhold. 

Stk. 2. Meddelelse til Amtmanden om en stedfunden Anerkendelse af Faderskab og Overøvrighedens 

Fastsættelse af Bidrag kan dog undlades, naar Moderen over for Politimesteren ( Overpræsidenten ) 

fremsætter Begæring herom, og det i øvrigt maa antages, at Barnets Underhold ikke vil medføre Udgifter 

for det Offentlige. 

Stk. 3. Finder Politimesteren, Overpræsidenten eller Amtmanden det af særlige Grund betænkeligt at 

modtage den opgivne Faders Anerkendelse af Faderskabet, bliver Sagen at henvise til retslig Afgørelse i 

Overensstemmelse med Reglerne i § 8. 

§ 8. Stk. 1. Hvis den opgivne Fader ikke vil anerkende Faderskabet, sender Politimesteren ( Overpræsidenten 

) straks Meddelelse herom til vedkommende Underret, jfr. Retsplejelovens § 456 c , med en Udskrift af det 
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passerede. Har den opgivne Fader erkendt at have haft Samleje med Moderen paa Avlingstiden, skal 

Meddelelsen til Retten indeholde Oplysning herom. 

Stk. 2. Undlader den opgivne Fader at give Møde efter Indkaldelsen, sendes der straks Meddelelse herom 

til Retten tillige med Sagens Akter. Det samme gælder, naar den opgivne Fader ikke har kendt 

Opholdssted her i Landet, eller han er afgaaet ved Døden. 

§ 9. Har Moderen opgivet, at hun inden for Avlingstiden har haft Samleje med flere, sender Politimesteren ( 

Overpræsidenten ) straks den i Henhold til §§ 4 og 5 modtagne Meddelelse videre til Retten. 

§ 10. Stk. 1. Er Barnet dødfødt, skal Politimesteren ( Overpræsidenten ) kun, saafremt Moderen ønsker 

fastsat Bidrag til Dækning af Udgifterne ved Svangerskabet og Fødselen, eller saafremt Begæring derom 

fremsættes til det offentlige, der har udredet Udgifter i Anledning af Moderens Svangerskab og Barselfærd, 

gaa frem efter de i §§ 6-9 indeholdte Regler. 

Stk. 2. Naar en uden for Ægteskab besvangret Kvinde i Medfør af § 23 ønsker fastsat Bidrag til de ved en 

indtruffen Abort forvoldte Udgifter, maa hun senest 3 Maaneder efter Aborten fremsætte Begæring herom 

for Politimesteren ( Overpræsidenten ), der derefter gaar frem efter de i §§ 6-9 indeholdte Regler. 

§ 11. Fremkommer der Begæring fra en Moder i Udlandet om at faa Faderskabet eller Bidragspligten til et 

Barn uden for Ægteskab fastsat, sendes Begæringen til Politimesteren ( Overpræsidenten ) paa det Sted, hvor 

Faderen bor, hvorefter der gaas frem efter de i §§ 6-9 indeholdte Regler. 

§ 12. Stk. 1. Faderskabssag vil i øvrigt, hvor saadan Sag ikke er blevet rejst i Henhold til de i de 

foranstaaende Paragraffer givne Forskrifter, ved Barnets Fødsel eller senere kunne rejses efter Begæring af 

Moderen, Barnet ( dettes Værge ) eller af de i § 28 nævnte Personer og Institutioner. De i §§ 6-9 indeholdte 

Regler kommer i saa Fald til Anvendelse. 

Stk. 2. Naar en Faderskabssag er afsluttet, uden at sagsøgte ved Dommen er anset som Fader eller 

bidragspligtig, og der senere bliver Spørgsmaal om at rejse ny Sag mod en anden Mand, afgives 

Begæringen om Sagsanlæg straks til vedkommende Underret, jfr. Retsplejelovens § 456 c. 

Stk. 3. Undlader Moderen at gøre Anmeldelse om, hvem der er Barnets Fader, og er hun ikke fritaget for 

Pligten hertil, eller opgiver hun, at hun ikke ved, hvem Faderen er, foranlediger Politimesteren ( 

Overpræsidenten ) beskikket en Værge for Barnet. Værgen skal saa vidt muligt drage Omsorg for, at der 

rejses Faderskabssag efter Stk 1, jfr dog § 5, Stk. 5. Han kan endvidere, dersom Moderen ikke sørger 

forsvarligt for Barnets Underhold, begære hende afhørt som Vidne inden Retten om, hvem der er elle kan 

være Fader til Barnet. Den i forrige Punktum angivne Beføjelse tilkommer ogsaa de i § 28 nævnte 

Institutioner, naar de helt eller delvis udreder Udgifterne til Barnets Forsørgelse. Ved Begæring om 

Afhøring af Moderen som Vidne gaas der frem efter Reglerne i §§ 6-9 med de fornødne Lempelser. 

§ 13. Naar Retten modtager de i §§ 7-12 omhandlede Meddelelser fra Politimesteren ( Overpræsidenten ), 

drager den Omsorg for Faderskabssagens videre Behandling i Overensstemmelse med de i saa Henseende i 

Retsplejelovens Kap 42 a givne Forskrifter. 

§ 14. Stk. 1. Den opgivne Fader eller en anden under Faderskabssagen sagsøgt bliver ved Dommen at anse 

som Fader til Barnet, saafremt Retten finder det bevist, at han har haft Samleje med Moderen inden for 

Avlingstiden, uden at der foreligger Omstændigheder, som udelukker, at Barnet kan være Frugten heraf, og 

der derhos ikke findes Grund til at antage, at Moderen inden for Avlingstiden ogsaa har haft Samleje med 

nogen anden, som kan være Barnets Fader, og der heller ikke i øvrigt foreligger Omstændigheder, som gør 

det tvivlsomt, om den sagsøgte er Barnets Fader. 

Stk. 2. Finder Retten det herefter ikke godtgjort, at nogen under Faderskabssagen sagsøgt er Barnets 

Fader, bliver den eller de sagsøgte ved Dommen at anse som bidragspligtig, saafremt Retten finder det 

bevist, at vedkommende har haft Samleje med Moderen inden for Avlingstiden, uden at der foreligger 

Omstændigheder, som udelukker, at Barnet kan være Frugten heraf. Hvis flere sagsøgte kan anses som 

bidragspligtige, bliver Bidragspligten at paalægge enhver af dem fuldt ud, jfr. § 22, Stk 2. 
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§ 15. Stk. 1. Den, som i Henhold til § 6 har anerkendt Faderskabet, kan senere forlange Retssag indledet, 

saafremt han godtgør, at hans Anerkendelse paa Grund af Sindssygdom, Aandsvaghed, Tvang eller af andre 

Grunde ikke kan anses som en bindende Viljeserklæring, eller at han først efter Anerkendelsen er kommet til 

Kundskab om Omstændigheder af Betydning, der kan begrunde en Fralæggelse af Faderskabet. 

Stk. 2. Begæring om Sagsanlæg fremsættes for vedkommende Underret, jfr Retsplejelovens § 456 c, og 

maa, i Tilfælde hvor Begæringen begrundes med Fremkomsten af nye Oplysninger, fremsættes inden 1 

Maaned, efter at disse er blevet ham bekendt. Ved Afgørelse af Spørgsmaalet, om Begæringen er rettidig 

fremsat, bør Hensyn tages til den Tid, som med Nødvendighed er medgaaet til Foretagelse af 

Undersøgelser. Bestemmelserne i Retsplejelovens § 456 n, Stk 6 og 7, finder tilsvarende Anvendelse i 

dette Tilfælde. 

§ 16. Naar den, der opgives som Fader, er død, forinden Spørgsmaalet om hans Faderskab eller Bidragspligt 

er afgjort, rettes Spørgsmaalet mod hans Bo eller, hvis Skiftebehandlingen er sluttet, mod vedkommende 

Skifteret. Har afdøde efterladt sig Enke, der hensidder i uskiftet Bo, rettes Sagen mod hende, og hvis 

Arvingerne har overtaget Boet til privat Skifte, mod disse. 

§ 17. Naar Politimesteren fra Retten modtager Meddelelse om en afsluttet Faderskabssag, og der efter 

Udfaldet af denne bliver Spørgsmaal om at paalægge Underholdsbidrag, videresender han straks den fra 

Retten modtagne Meddelelse til Amtmanden med Oplysninger om Moderens og Faderens eller den 

bidragspligtiges økonomiske Forhold; hvis flere ved Faderskabssagen er anset som bidragspligtige, gives dog 

ikke Oplysning om Moderens og de bidragspligtiges økonomiske Forhold. Amtmanden træffer derefter 

Bestemmelse om det Bidrag, Faderen eller den bidragspligtige i Overensstemmelse med de nedenstaaende 

Regler vil have at svare til Barnets Underhold og til Dækning af Udgifterne i Anledning af Svangerskabet og 

Fødselen eller Aborten. I København træffer Overpræsidenten, naar han modtager Rettens Meddelelse, selv 

saadan Bestemmelse efter at have indhentet Oplysning om Moderens og Faderens eller den bidragspligtiges 

økonomiske Forhold. Bestemmelsen i § 7, Stk 2, finder tilsvarende Anvendelse i de her nævnte Tilfælde, 

medmindre der efter Faderskabssagen er flere bidragspligtige. 

§ 18. Stk. 1. De af Overøvrigheden i Henhold til §§ 7 og 17 udfærdigede Bidragsresolutioner udleveres, 

saafremt Faderskabet er fastslaaet eller kun én er anset som bidragspligtig, til Moderen eller den, der skal 

varetage Barnets Tarv, jfr § 28; en Genpart af Resolutionen tilstilles Faderen eller den bidragspligtige. Hvis 

flere er anset som bidragspligtige, udfærdiges der for hver af dem en Bidragsresolution, som tilstilles 

Landsnævnet for Børneforsorg, medens Genpart tilstilles hver af bidragspligtige; til Moderen eller den, der 

skal varetage Barnets Tarv, udleveres et Bidragsdokument, hvori Bidraget fastsættes til det til enhver Tid 

gældende Normalbidrag, jfr §§ 192 og 235 i Lov Nr 181 af 20 Maj 1933 om offentlig Forsorg, men som ikke 

maa indeholde de bidragspligtiges Navne. 

Stk. 2. Justitsministeren giver nærmere Regler om Bidragsresolutionens Indhold. 

 

Kapitel III. 
Barnets Underhold m.v. 

§ 19. Udgifterne ved Barnets Forsørgelse, Opdragelse og Uddannelse fordeles mellem Barnets Forældre efter 

deres økonomiske Evne, saaledes at der saa vidt muligt, under Hensyn til Forældrenes økonomiske Kaar, 

falder lige store Byrder paa hver af Forældrene. 

§ 20. Stk. 1. Hvis Barnet ikke opdrages af Faderen, skal denne betale de ham af Overøvrigheden i Medfør af 

Bestemmelserne i Kapitel II paalagte Bidrag til Barnets Underhold. 

Stk. 2. Ved Fastsættelsen af disse Bidrag skal det haves for Øje, at Barnets Forsørgelse skal være 

forsvarlig og ikke ringere end i gode Plejehjem paa den Egn, hvor Barnet opdrages. Faderens Bidrag bør, 

naar begge Forældrene er ubemidlede, i Almindelig sættes til mindst 
3
/5 af samtlige de Udgifter, som 

Barnets Underhold herefter medfører, men det fastsættes i øvrigt under Hensyntagen Bestemmelserne i § 

3, Stk 2, og § 19. Dør Moderen, eller har hun ikke kendt Opholdssted her i Landet skal Faderens Bidrag i 

Almindelighed ansættes saaledes, at det dækker samtlige Udgifter ved Barnets Underhold; er Barnet 

Frugt af en ved Dom fastslaaet Kønsfrihedsforbrydelse, skal Faderens Bidrag altid ansættes saaledes. 



V 

 

Stk. 3. Faderens Bidragspligt vedvarer indtil Barnets fyldte 18de Aar, dog at Bidraget kan bortfalde eller 

nedsættes efter det fyldte 14de Aar, naar det oplyses, at det er blevet helt eller delvis ufornødent. Bidraget 

til en Datter ophører endvidere, naar hun indgaar ægteskab. 

Stk. 4. Bidraget erlægges halvaarsvis forud. Barnets Død medfører ikke Fritagelse for nogen del af det 

Bidrag, der gælder for den Bidragsperiode, i hvilken Barnets Død er indtruffet. 

Stk. 5. Særligt Bidrag kan under Anvendelse af foranstaaende Regler paalægges Faderen til Omkostninger 

ved Barnets Daab og Konfirmation saavel som til Skoleundervisning og faglig Uddannelse; ligeledes kan 

særligt Bidrag paalægges i Anledning af Barnets Sygdom og Begravelse, jfr. herved § 24, Stk. 2. Hvis det 

efter Barnets Forhold er paakrævet, at der ydes Bidrag til fortsat Skoleundervisning eller faglig 

Uddannelse efter Barnets fyldte 18de Aar, kan saadant Bidrag paalægges Faderen, dersom det efter hans 

økonomiske Stilling findes rimeligt, dog ikke ud over Barnets fyldte 21de Aar. Paalægges der Faderen 

Bidrag til Skoleundervisning og faglig Uddannelse, skal der, hvis Faderen forlanger det, beskikkes Barnet 

en Værge, til hvem disse Bidrag udbetales under Værgens Ansvar for deres Anvendelse i det fastsatte 

Øjemed. 

Stk. 6. Hvis Faderens Livsvilkaar er væsentlig bedre end Moderens, skal der, saafremt Børneværnet 

skønner det fornødent, beskikkes Barnet en Værge. Værgen drager Omsorg for, at Bidragene anvendes til 

Barnets Tarv. 

Stk. 7. Overøvrigheden kan til enhver Tid med fremtidig Virkning forandre et Bidrag, naar der 

fremkommer grundet Begæring derom. 

Stk. 8. Faderen har, naar han har betalt det ham paalagte Bidrag, ingen yderligere økonomisk Forpligtelse 

over for det offentlige, hvis Barnet falder dette til Byrde. Har Faderen faaet Barnet udleveret til 

Forsørgelse, paahviler det ham dog ogsaa i Forhold til det offentlige fuld Forsørgelsespligt. Det samme 

gælder, hvis Barnet er Frugt af en ved Dom fastslaaet Kønsfrihedsforbrydelse, jfr. § 6 i Lov Nr 181 af 20 

Maj 1933 om offentlig Forsorg. 

§ 21. Stk. 1. Hvis Barnet ikke er undergivet Moderens Forældremyndighed og Forsorg, kan det af 

Overøvrigheden paalægges Moderen at svare Bidrag til Barnets Underhold og til de i § 20, Stk 5, 

omhandlede særlige Udgifter. Bidrag kan paalægges Moderen, hvad enten der tillige er paalagt Faderen 

Bidrag eller ikke. Ved Fastsættelsen af Bidraget finder Bestemmelserne i § 20 tilsvarende Anvendelse. 

Stk. 2. Har det offentlige maattet træde til, kommer Reglerne i Lov om offentlig Forsorg til Anvendelse. 

§ 22. Stk. 1. Hvis Faderskabet til Barnet ikke er fastslaaet, men en enkelt Person er anset som Bidragspligtig, 

fastsættes det Bidrag, han vil have at udrede, i Overensstemmelse med Reglerne i § 20. 

Stk. 2. Hvis flere ved Faderskabssagen er anset som bidragspligtige, fastsættes Bidraget for hver af dem til 

det til enhver Tid gældende Normalbidrag, jfr § 192 i Lov om offentlig Forsorg. Bestemmelserne i § 20, 

Stk 3, 4 og 7, finder tilsvarende Anvendelse. Bidrag efter § 20, Stk 5, kan ikke paalægges disse 

bidragspligtige. 

Stk. 3. Den bidragspligtige har, naar han har betalt det ham paalagte Bidrag, ingen yderligere økonomisk 

Forpligtelse over for Barnet. 

§ 23. Stk. 1. Det paahviler endvidere den, der er anset som Fader eller bidragspligtig, at svare Bidrag i 

Overensstemmelse med Grundsætningerne i §§ 19 og 20 til Udgifterne ved Moderens Barselsfærd og ved 

hendes Underhold 2 Maaneder før og 1 Maaned efter Fødselen. Under særlige Omstændigheder, navnlig i 

Tilfælde af Moderens Sygdom, foraarsaget ved Svangerskabet eller Nedkomsten, kan Bidragspligten dog 

udstrækkes indtil 4 Maaneder før og 9 Maaneder efter Fødselen. Bidraget kan paalægges Faderen eller en 

bidragspligtig, uanset at Barnet er dødfødt, jfr § 10, Stk 1. 

Stk. 2. Hvis en uden for Ægteskab besvangret Kvinde aborterer, kan det, naar hun godtgør, at Aborten har 

forvoldt hende særlige Udgifter, paalægges den, der har eller kan have besvangret hende, jfr § 14, Stk. 1 
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og 2, at svare et efter Overøvrighedens Skøn passende Bidrag til de ved Aborten forvoldte Udgifter, jfr § 

10, Stk. 2. 

Stk. 3. Reglerne i Stk 1 gælder ogsaa, naar flere ved Faderskabssagen er anset som bidragspligtige, dog at 

Bidraget til Udgifterne ved Moderens Barselsfærd og ved hendes Underhold før og efter Fødselen for 

hver af de bidragspligtige fastsættes til det til enhver Tid gældende Normalbidrag, jfr § 235 i Lov om 

offentlig Forsorg. 

Stk. 4. Bidrag efter denne Paragrafs Stk 1 forfalder, hvis Barnet er født, straks ved Bidragsfastsættelsen og 

ellers til de af Overøvrigheden nærmere bestemte Tidspunkter. Bidrag efter Stk 2 forfalder straks. 

§ 24. Stk. 1. Er Faderskabssag først rejst over 1 Aar efter Barnets Fødsel, og der ikke godtgøres rimelig 

Grund for Forsinkelsen, kan Overøvrigheden bestemme, at Bidragspligten, derunder ogsaa med Hensyn til 

Bidrag efter § 23, Stk. 1, ikke skal strække sig længere end 1 Aar fra Sagens Rejsning. 

Stk. 2. Begæring om Fastsættelse af særlige Bidrag efter § 20, Stk. 5, maa fremsættes til Overøvrigheden 

inden 3 Maaneder efter Udgiftens Afholdelse, medmindre der godtgøres at foreligge rimelig Grund for 

Overskridelse af Fristen. 

§ 25. Stk. 1. Aftaler om Afgørelse af Underholdspligt over for Barnet er kun gyldige, naar de er godkendt af 

Overøvrigheden. En saadan Godkendelse skal ikke være til Hinder for, at der senere træffes anden Afgørelse 

af Overøvrigheden, naar Forholdene væsentlig har forandret sig. 

Stk. 2. Overøvrighedens Godkendelse bør ikke meddeles, naar denne Lovs Grundsætninger i væsentlig 

Grad er tilsidesat, eller Aftalen i øvrigt ikke findes stemmende med Barnets Tarv. 

Stk. 3. Saadanne Aftaler er ikke bindende for det offentlige, naar Barnet falder dette til Byrde. 

§ 26. Stk. 1. Dør en Mand, der er eller efter Dødsfaldet bliver anset som Fader til et Barn uden for Ægteskab, 

og Hensidden i uskiftet Bo ikke finder Sted, vil der ikke af Boet være at udrede Underholdsbidrag til Barnet, 

men dette tager alene Arv efter afdøde i Henhold til Forordning af 21 Maj 1845 § 9, jfr § 1 i Lov af Dags 

Dato om Ændring af denne Forordning. Efterlader han sig Enke, der hensidder i uskiftet Bo, paahviler det 

hende at betale Overøvrigheden efter Skøn over hendes økonomiske Forhold finder det passende. Dør en 

Hustru, som er Moder til et Barn uden for Ægteskab, og som det i Henhold til § 21 er paalagt at svare Bidrag 

til Barnet Underhold, finder tilsvarende Regler Anvendelse. 

Stk. 2. Er eller bliver en afdød Mand anset som bidragspligtig, bliver det fornødne til Dækning af de 

Forpligtelser, der endnu kunde paahvile ham efter denne Lov, at udbetale af hans Bo, saa vidt det er 

solvent, naar Begæring herom fremsættes inden Udgang af Proklama eller, hvis saadant ikke udstedes, 

inden 6 Maaneder efter hans Død. Tilkommer der Barnet Arv efter den bidragspligtige, vil det hernævnte 

Beløb være at fradrage i Barnets Arv. Efterlader den afdøde sig arveberettiget Enke eller Afkom ( 

derunder Adoptivbørn ), maa Beløbet ikke overstige, hvad Barnet, hvis paagældende var anset som Fader, 

vilde have arvet. 

Stk. 3. Beløbet udredes af den bidragspligtiges Bo paa samme Maade som forfalden Gæld. Med Beløbet 

forholdes i Overensstemmelse med de i § 25 i Lov af Dags Dato om Inddrivelse og Sikring af 

Underholdsbidrag givne Bestemmelser. Efterlader den bidragspligtige sig Enke, der hensidder i uskiftet 

Bo, finder Bestemmelsen i Stk 1, 2det Pkt, tilsvarende Anvendelse. 

Stk. 4. Skifteretten eller Eksekutorerne har, naar det kommer til deres Kundskab, at der paahviler afdøde 

Bidragspligt over for Børn uden for Ægteskab, at drage Omsorg for, at Fordringen gøres gældende. 

§ 27. Bidrag, der er paalagt Faderen, en bidragspligtig eller Moderen til et Barn uden for Ægteskab, 

tilkommer Barnet. Hvis flere ved Faderskabssagen er anset som bidragspligtige, tilkommer Bidragene dog 

det offentlige, § 30. 

§ 28. Stk. 1. Retten til at indkræve Bidrag til et Barn uden for Ægteskab og til at anvende Midlerne til dets 

Inddrivelse og Sikring tilkommer den, der har Forældremyndigheden og Forsorgen over Barnet, Værgen, 

hvis han har Forældremyndigheden over Barnet eller er beskikket i Medfør af § 20, Stk 5 eller 6, den, som 
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efter Moderens Død, Forsvinden eller Bortrejse fra Landet har taget Barnet til sig og forsørger det, eller den, 

hos hvem Moderen har anbragt Barnet i fast Pleje. Endvidere tilkommer Retten den offentlige Institution 

eller Kasse eller af det offentlige anerkendte private Institution, som helt eller delvis udreder Udgifterne til 

Barnets Forsørgelse. 

Stk. 2. Retten til at indkræve det i § 23, Stk 1, omhandlede Bidrag og til at anvende Midlerne til dets 

Inddrivelse og Sikring tilkommer foruden Moderen det sociale Udvalg, saafremt dette har udredet de 

paagældende Udgifter. 

Stk. 3. Hvis flere ved Faderskabssagen er anset som bidragspligtige, gælder foranstaaende Regler kun 

Retten til af det offentlige at modtage det fastsatte Bidrag. 

§ 29. Stk. 1. Bidrag, der i Medfør af § 14, Stk 2, 2det Punkt, er paalagt flere Personer som bidragspligtige til 

et Barn uden for Ægteskab eller dettes Moder, indkræves gennem Landsnævnet for Børneforsorg, der fører 

nøjagtig Oversigt over samtlige disse bidragspligtige. 

Stk. 2. Naar et Bidrag ikke betales i rette Tid, tilstiller Landsnævnet – for saa vidt angaar Bidrag til et 

Barns Underhold efter indhentet Oplysning om, at Barnet stadig er i Live – Politimesteren paa den 

bidragspligtiges Hjemsted Bidragsresolutionen, hvorefter Politimesteren drager Omsorg for, at Bidraget 

afkræves den bidragspligtige og eventuelt inddrives hos ham i Overensstemmelse med Reglerne i Lov af 

……………… om Inddrivelse og Sikring af Underholdsbidrag. Naar Inddrivelsen er afsluttet, 

tilbagesender Politimesteren Bidragsresolutionen og indbetaler det eventuelt indgaaede Beløb til 

Landsnævnet. Er den bidragspligtiges Hjemsted København, sker Afkrævningen og Inddrivelsen gennem 

Magistraten efter foranstaaende Regler. 

Stk. 3. Sker der nogen Ændring med Hensyn til Normalbidraget for Barnets Opholdssted, foretager 

Landsnævnet af sig selv en tilsvarende Ændring i det Bidrag, der paahviler den bidragspligtige. 

Stk. 4. Landsnævnet drager Omsorg for, at Bidragspligten i de i § 26, Stk. 2-4, omhandlede Tilfælde gøres 

gældende i Boet efter en afdød bidragspligtig eller over for dennes i uskiftet Bo hensiddende Enke. 

§ 30. Stk. 1. Udbetaling af Bidrag sker i Tilfælde, hvor flere ved Faderskabssagen er anset som 

bidragspligtige, gennem det sociale Udvalg i den bidragsberettigedes Opholdskommune. Er Betingelserne i 

Kap XV A og §§ 235-237 i Lov om offentlig Forsorg opfyldt, udbetaler Udvalget Bidraget forskudsvis, og 

der skal da straks til Landsnævnet indsendes Meddelelse herom samt – for saa vidt angaar Bidrag til et Barns 

Underhold – Leveattest for Barnet. Kan i Medfør af Lov om offentlig Forsorg § 194 kun en del af 

Normalbidraget forskudsvis udbetales, indberetter Udvalget til Landsnævnet, hvor stort et Beløb der er 

udbetalt, og indsender Leveattest; Udvalget maa i dette Tilfælde ikke udbetale yderligere Bidrag, forinden 

det fra Landsnævnet har modtaget Meddelelse om, at de bidragspligtige har indbetalt et højere Beløb end det 

forskudsvis udbetalte Beløb, dog højst Forskellen mellem Normalbidragets fulde Grundbeløb og det 

forskudsvis udbetalte Beløb. Er Betingelserne for forskudsvis Udbetaling ikke opfyldt, indberetter Udvalget 

til Landsnævnet, at der er fremsat Begæring om Udbetaling, og indsender Leveattest, men Bidraget maa ikke 

udbetales, forinden Udvalget fra Landsnævnet har modtaget Meddelelse om, at Bidraget er indgaaet fra de 

bidragspligtige. 

Stk. 2. De af Kommunerne i Henhold til Stk 1 afholdte Udgifter refunderes fuldt ud af Staten efter de i 

Lov om offentlig Forsorg givne Regler om Statsrefusion. 

Stk. 3. De i Henhold til § 29 til Landsnævnet indbetalte Bidrag indgaar i en særlig Fond, der forvaltes af 

Landsnævnet. Bidrag, der i Henhold til Stk 1 er udbetalt til et Barn eller dettes Moder, afholdes af 

Fondens Midler, saafremt det er indgaaet fra de Personer, der ved Faderskabssagen er anset som 

Bidragspligtige over for vedkommende Barn eller Moder. I øvrigt vil Fondens Midler efter 

Socialministerens Bestemmelse være at anvende til Formaal vedrørende Børneforsorgen i Almindelighed. 

Stk. 4. Af Bidragsfondens Midler kan Landsnævnet for Børneforsorg efter Ansøgning fra Moderen eller 

den, der skal varetage Barnets Tarv, yde de i § 20, Stk 5, 1ste Pkt, omhandlede Bidrag til Børn, for hvis 

Vedkommende flere ved Faderskabssagen er anset som bidragspligtige. Under særlige Omstændigheder 

kan der endvidere ydes disse Børn de i § 20, Stk 5, 2det Pkt, omhandlede Bidrag. 
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Stk. 5. Socialministeren træffer de nærmere Bestemmelser om Kommunernes Regnskabsaflæggelse og 

om Bidragsfondens Forvaltning samt om Indbetaling fra Fonden til Statskassen af indgaaede Bidrag. 

§ 31. Stk. 1. Saafremt Moderen til et Barn, for hvis Vedkommende flere ved Faderskabssagen er anset som 

bidragspligtige, indgaar Ægteskab med en af de bidragspligtige, og Barnet medtages til Forsørgelse i det 

fælles Hjem, ophæves den samtlige bidragspligtige paahvilende Pligt til at svare Bidrag efter § 29, saa længe 

Moderen samlever med Manden. 

Stk. 2. Hvis Manden i Medfør af § 5, Stk 2, i Lov af Dags Dato om Ægtebørn anerkender Barnet som sit, 

bortfalder den samtlige bidragspligtige paahvilende Bidragspligt. 

 

Kapitel IV. 
Forskellige Bestemmelser. 

Lovens Ikrafttræden. 

§ 32. De særlige Regler om Hemmeligholdelse af Navne paa Mødre, der føder paa Rigshospitalet, bortfalder. 

§ 33. Stk. 1. Justitsministeren træffer nærmere Bestemmelse med Hensyn til, hvorledes de i Loven 

foreskrevne Anmeldelser og Meddelelser vil være at afgive, og giver i øvrigt de til Gennemførelse af Lovens 

Bestemmelser fornødne Forskrifter. 

Stk. 2. Bidragsresolutioner og godkendte Overenskomster vedrørende de i Loven omhandlede Bidrag er 

fritaget for Stempelafgift. 

§ 34. Stk. 1. Denne Lov træder i Kraft den 1 Januar 1938; fra samme Dato ophæves – for saa vidt Ophævelse 

ikke tidligere er sket – med nedenstaaende Forbehold: 

Frd af 14 Oktober 1763 om Underholdsbidrag til uægte Børn, 

Frd af 30 Maj 1794 om Underholdsbidrag til uægte Børn, 

Pl af 28 28 Maj 1825 om Behandlingen af Sager angaaende Underholdsbidrag til uægte Børn, 

Pl af 6 December 1839 om Underholdsbidrag til uægte Børn, 

Lov for Færøerne af 28 Januar 1856 indeholdende nærmere Bestemmelser om Underholdsbidrag til uægte 

Børn, 

Lov Nr 130 af 27 Maj 1908 indeholdende Bestemmelser om Børn uden for Ægteskab og disses Forældre, 

Lov Nr 113 af 29 April 1913 om Ændringer i Lov nr 130 af 27 Maj 1908, 

Lov Nr 269 af 3 November 1924 om Ændring i samme Lov. 

Stk 2. Bestemmelserne i Lovens Kapitel I og II kommer med Undtagelse af § 3, Stk 2, alene til 

Anvendelse med Hensyn til Børn, der fødes efter Lovens Ikrafttræden. 

Stk 3. Bestemmelserne i Kapitel III kommer med Undtagelse af § 22, Stk 2, § 23, Stk 1, 2det Pkt, og Stk 

3, § 26, Stk 1, 1ste og 3die Pkt, § 27, 2det Pkt, § 28, Stk 3, § 29, § 30 og § 31 til Anvendelse ogsaa med 

Hensyn til Børn født før Lovens Ikrafttræden, dog kun med Hensyn til Bidrag, der ligger efter dette 

Tidspunkt. Bestemmelserne i § 25 er dog uden Indflydelse paa Aftaler, der er godkendt af 

Overøvrigheden forinden Lovens Ikrafttræden. 

Stk. 4. Bestemmelserne i § 32 kommer alene til Anvendelse med Hensyn til Børn, der fødes efter Lovens 

Ikrafttræden. 

Stk. 5. I alle Tilfælde, hvor Loven herefter ikke kommer til Anvendelse, gælder Bestemmelserne i den 

hidtil gældende Lovgivning. 

§ 35. Paa Færøerne finder de Regler om Underholdsbidrags Udbetaling af det offentlige, der indeholdes i de i 

§ 34 nævnte Lovbestemmelser, fortsat Anvendelse, indtil der i Henhold til § 335 i Lov om offentlig Forsorg 

ved kgl Anordning træffes anden Bestemmelse herom. 
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Bilag 2: Den danske børnelov af 1960 

Lov nr. 200 af 18. maj 1960 om børns retsstilling. 

 

 

Kapitel 1: Faderskab 

§ 1. Ægtebørn er børn af forældre, som på avlingstiden levede i eller senere har indgået ægteskab med 

hinanden. 

§ 2. Et barn, der kan være avlet under moderens ægteskab, anses som barn af ægtemanden. Dette gælder dog 

ikke, såfremt det godtgøres, at moderen har haft samleje med en anden, og det må antages, at barnet er avlet 

af denne, eller hvis det på grund af barnets arveanlæg eller af anden særlig grund kan anses som sikkert, at 

ægtemanden ikke er barnets fader. 

Stk. 2. Levede ægtefællerne på avlingstiden separeret, eller var samlivet mellem dem ophævet på grund af 

uoverensstemmelse, gælder reglen i stk. 1 kun, såfremt det godtgøres, at de inden for avlingstiden har haft 

samleje med hinanden. 

§ 3. Et barn, der fødes, efter at moderen har indgået ægteskab, men som må være avlet forinden, anses som 

barn af ægtemanden. Rejses der faderskabssag, gælder dette dog kun, såfremt ægtemanden efter reglen i § 6 

kunne anses som fader til barnet. 

§ 4. Indgår moderen til et barn uden for ægteskab, ægteskab med den mand, hvis faderskab er fastslået, 

bliver barnet ægtebarn. 

§ 5. Sag om faderskab til de i §§ 2-3 omhandlede børn kan rejses af ægtemanden, moderen, barnet eller en 

for barnet beskikket værge. 

Stk. 2. Sagen skal anlægges senest 3 år efter barnets fødsel. Det gælder dog ikke en sag, som anlægges af 

barnet, efter at det er fyldt 18 år. 

Stk. 3. Landsretten kan tillade, at sag anlægges efter udløbet af den frist, der er nævnt i stk. 2, 1. pkt., 

såfremt der anføres ganske særlige grunde for, at faderskabssag ikke er anlagt tidligere, og 

omstændighederne i øvrigt i høj grad taler for, at faderskabssag anlægges, og det endvidere må antages, at 

sagen ikke vil medføre væsentlige ulemper for barnet. 

§ 6. Som fader til et barn uden for ægteskab anses den, der inden for avlingstiden har haft samleje med 

moderen, medmindre der foreligger omstændigheder, som gør det lidet sandsynligt, at han er barnets fader. 

Stk. 2. Har moderen inden for avlingstiden haft samleje med flere mænd, kan en sagsøgt dog kun anses 

som fader til barnet, såfremt der er væsentlig større sandsynlighed for, at barnet er avlet af ham end af en 

anden. 

§ 7. Faderskab til børn uden for ægteskab skal søges fastslået i overensstemmelse med reglerne i §§ 8-12, jfr. 

dog § 10, stk. 2. 

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

henhold til § 19. 

§ 8. En kvinde, der er gravid uden for ægteskab, kan ved henvendelse til kommunen, amtskommunen eller 

statsamtet inden fødslen begære, at der rejses faderskabssag mod den mand, som hun opgiver som fader til 

barnet. 

Stk. 2. Uanset om begæring er fremsat i henhold til stk. 1, skal den læge eller jordemoder, der har bistået 

ved fødslen, inden 14 dage gøre anmeldelse om denne, efter moderens valg til kommunen eller 

amtskommunen. 
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§ 9. Kommunen eller amtskommunen videresender sagen med de tilvejebragte oplysninger til statsamtet, der 

drager omsorg for, at faderskab søges fastslået. 

§ 10. Moderen skal inden 1 måned efter barnets fødsel over for kommunen, amtskommunen eller statsamtet 

opgive, hvem der er eller kan være barnets fader. 

Stk. 2. Statsamtet kan fritage moderen for den i stk. 1 omhandlede oplysningspligt, medmindre det må 

anses for stridende mod barnets tarv, at faderskabet ikke oplyses. 

§ 11. Faderskabet anses for fastslået, såfremt den opgivne fader i en skriftlig erklæring til statsamtet 

anerkender, at han er fader til barnet, og erklærer, at han inden anerkendelsen har modtaget skriftlig 

vejledning om retsvirkningerne af anerkendelsen og om, at han kan kræve sagen afgjort ved domstolene. 

Underskriften skal være bekræftet af en advokat eller af to vitterlighedsvidner, der udtrykkeligt skal bevidne 

underskriftens ægthed og dateringens rigtighed, og at underskriveren ikke er umyndig eller under værgemål 

efter værgemålslovens § 5. 

Stk. 2. Faderskabet anses endvidere for fastslået, såfremt den opgivne fader under personligt møde for et 

statsamt anerkender at være fader til barnet. Inden anerkendelsen skal han gøres bekendt med 

retsvirkningerne af denne samt med, at han kan kræve sagen afgjort ved domstolene. 

Stk. 3. Er den opgivne fader umyndig som følge af mindreårighed, kræves værgens samtykke til 

anerkendelsen. Retsplejelovens § 257, stk. 1, 2. pkt., finder tilsvarende anvendelse. 

Stk. 4. Opnås der ikke anerkendelse af faderskabet, henvises sagen til afgørelse ved retten. Det samme 

gælder, såfremt det er oplyst, at moderen i avlingstiden har haft samleje med flere, eller det i øvrigt findes 

betænkeligt at modtage den opgivne faders anerkendelse af faderskabet, jfr. § 6. 

Stk. 5. Justitsministeren kan bestemme, at anerkendelse af faderskab afgivet i udlandet ligestilles med en 

her i landet truffet afgørelse. 

§ 12. Er faderskabssag ikke rejst i medfør af foranstående bestemmelser, kan sag ved barnets fødsel eller 

senere rejses af moderen, barnet eller dettes værge eller af de i § 18, stk. 2, nævnte personer og institutioner. 

 

Kapitel 2: Barnets forsørgelse 

§ 13. Forældrene er hver for sig forpligtet til at forsørge barnet. Barnet skal forsørges, opdrages og uddannes 

under hensyn til forældrenes livsvilkår og barnets tarv. 

Stk. 2. Opfylder en af forældrene ikke forsørgelsespligten over for barnet, kan statsamtet pålægge ham at 

udrede bidrag til barnets underhold. 

§ 14. Bidraget fastsættes under hensyn til barnets tarv og forældrenes økonomiske kår, herunder deres 

erhvervsevne. Er begge forældre ubemidlede, fastsættes bidraget i almindelighed til det for barnets 

opholdssted til enhver tid gældende normalbidrag, jf. § 14 i lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af 

børnebidrag. Er barnet avlet ved en ved dom fastslået kønsfrihedsforbrydelse, skal faderens bidrag ansættes 

således, at det dækker samtlige udgifter ved barnets underhold. 

Stk. 2. Bidragspligten ophører ved barnets fyldte 18. år. Bidragspligten ophører endvidere, når barnet 

indgår ægteskab, medmindre statsamtet bestemmer andet. 

Stk. 3. Bidrag til undervisning eller uddannelse kan dog pålægges indtil barnets fyldte 24. år. 

Stk. 4. Bidraget erlægges halvårsvis forud, medmindre andet bestemmes. Barnets bortadoption eller død 

medfører ikke fritagelse for nogen del af bidraget for den pågældende bidragsperiode. 

§ 15. Særligt bidrag kan pålægges i anledning af omkostninger ved barnets dåb, konfirmation, sygdom og 

begravelse eller i anden særlig anledning. 

Stk. 2. Bidrag i henhold til stk. 1 kan kun fastsættes, såfremt begæring fremsættes for statsamtet inden 3 

måneder efter udgiftens afholdelse, medmindre der godtgøres at foreligge rimelig grund for overskridelse 

af fristen. 
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§ 16. Statsamtet kan til enhver tid ændre et bidrag, når der fremkommer grundet begæring herom. Bidrag, der 

er forfaldet før begæringens fremsættelse, kan dog kun ændres, når ganske særlige omstændigheder 

foreligger 

Stk. 2. Bidrag kan kun, når særlige grunde taler derfor, pålægges for en tid, der ligger mere end 1 år forud 

for begæringens fremsættelse. 

§ 17. Aftaler om bidrag til barnet er ikke til hinder for, at der træffes anden afgørelse af statsamtet, såfremt 

aftalen skønnes åbenbart ubillig, eller når forholdene væsentlig har forandret sig, eller aftalen strider mod 

barnets tarv. 

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

Stk. 2. Retten til at kræve bidrag fastsat og til at indkræve bidraget har den, der afholder udgifterne ved 

barnets forsørgelse, såfremt den pågældende har eller ved forældremyndighedens ophør havde 

forældremyndigheden over barnet eller lovligt har barnet i pleje. I det omfang det offentlige afholder 

udgifter til barnets forsørgelse, tilkommer retten den pågældende offentlige myndighed eller institution. 

 

Kapitel 3: Bidrag til udgifterne ved fødslen m.v. 

§ 19. Statsamtet kan pålægge faderen at udrede bidrag til udgifterne ved fødslen og moderens underhold 2 

måneder før og 1 måned efter fødslen. Under særlige omstændigheder, navnlig i tilfælde af moderens 

sygdom forårsaget ved svangerskab eller fødslen, kan bidrag pålægges for indtil 4 måneder før og 9 måneder 

efter fødslen. Bidraget kan pålægges, uanset at barnet er dødfødt. 

Stk. 2. Endvidere kan statsamtet pålægge den, der har eller kan have besvangret en kvinde, at udrede 

bidrag til de ved en abort forvoldte særlige udgifter. 

Stk. 3. Bidrag efter denne paragrafs stk. 1 forfalder, hvis barnet er født, straks ved bidragsfastsættelsen og 

ellers til de af statsamtet nærmere bestemte tidspunkter. Bidrag efter stk. 2 forfalder straks. Bestemmelsen 

i § 16, stk. 2, finder tilsvarende anvendelse med hensyn til de i denne paragraf omhandlede bidrag. 

Stk. 4. Bidrag i henhold til nærværende kapitel tilkommer moderen eller den offentlige myndighed eller 

institution, der har afholdt de pågældende udgifter. 

 

Kapitel 4: Forskellige bestemmelser 

§ 20. Undladelse af at afgive de i § 10, stk. 1, omhandlede oplysninger straffes med bøde. 

§ 21. Justitsministeren fastsætter de til lovens gennemførelse nødvendige forskrifter. Justitsministeren 

fastsætter endvidere nærmere regler om fremgangsmåden ved skriftlig anerkendelse af faderskab. 

Stk. 2. Bidragsresolutioner og overenskomster vedrørende de i loven omhandlede bidrag er fritaget for 

stempelafgift. 

§ 22. Loven træder i kraft den 1. januar 1961. Fra samme dato ophæves, jfr. dog stk. 2 og 3, lov nr. 131 af 7. 

maj 1937 om børn uden for ægteskab og lov nr. 132 af 7. maj 1937 om ægtebørn. 

Stk. 2. Bestemmelserne i kap. 1 og 3 finder med undtagelse af § 5 kun anvendelse med hensyn til børn 

født efter lovens ikrafttræden. Bestemmelserne i § 5 finder anvendelse også for børn født før lovens 

ikrafttræden. Det samme gælder bestemmelserne i kapitel 2, dog kun med hensyn til bidrag for tiden efter 

dette tidspunkt. Reglerne i §§ 14-18 finder anvendelse, også hvor en enkelt mand i henhold til den 

tidligere gældende lovgivning er anset som bidragspligtig til barnet. Aftaler indgået før lovens 

ikrafttræden omfattes ikke af bestemmelsen i § 17. 

Stk. 3. Bidrag, der i medfør af § 14, stk. 2, jfr. § 22, stk. 2, i lov nr. 131 af 7. maj 1937 om børn uden for 

ægteskab er pålagt flere personer til et barn uden for ægteskab, tilfalder staten. Der tilkommer barnet det 

til enhver tid gældende normalbidrag, indtil det fylder 18 år eller indgår ægteskab. Socialstyrelsen kan 

fastsætte bidrag fra statskassen til de formål, der er nævnt i nærværende lovs § 14, stk. 3, og § 15, stk. 1. 

Retten til at modtage normalbidraget og til at søge fastsat særlige bidrag har den, der afholder udgifterne 
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ved barnets forsørgelse, såfremt den pågældende har eller ved forældremyndighedens ophør havde 

forældremyndigheden over barnet eller lovligt har barnet i pleje. Bidragene udbetales af det sociale 

udvalg i barnets opholdskommune. 

Bidragene indkræves og inddrives af det sociale udvalg i den bidragspligtiges opholdskommune efter 

tilsvarende regler som for bidrag, der er udbetalt forskudsvis af det offentlige efter lov om børnetilskud og 

andre familieydelser. Staten refunderer udgifterne efter tilsvarende regler som for ydelser efter lov om 

børnetilskud og andre familieydelser. De beføjelser og pligter, der i medfør af lov nr. 131 af 7. maj 1937 

om børn uden for ægteskab er henlagt til landsnævnet for børne- og ungdomsforsorg, varetages af de 

sociale udvalg. 

Stk. 4. Bestemmelserne i den hidtil gældende lovgivning anvendes i alle tilfælde, hvor denne lov ikke 

anvendes efter stk. 2 og 3, samt med hensyn til de forhold, der er nævnt i § 26 i lov nr. 131 af 7. maj 1937 

om børn uden for ægteskab. 

Stk. 5. Indtil 2 år efter lovens ikrafttræden kan sag i henhold til § 5 anlægges af ægtemanden, selv om der 

er forløbet mere end 5 år fra barnets fødsel. 

§ 22 a. Regeringen kan indgå overenskomst med andre stater om forholdet mellem dansk og fremmed rets 

regler om børns retsstilling, herunder om børnebidrag. Overenskomsten finder anvendelse her i landet efter 

bekendtgørelse i Lovtidende. 

Stk. 2. Justitsministeren kan endvidere fastsætte regler om forholdet mellem danske og andre nordiske 

landes regler om børns retsstilling, herunder om børnebidrag. 

§ 23. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan efter forhandling med det færøske hjemmestyre 

ved kgl. anordning sættes i kraft for Færøerne med de afvigelser, som de særlige færøske forhold tilsiger. 
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Bilag 3: Regulativ for Grønland af 1914 
Skrivelse af 21. juli 1914 fra Indenrigsministeriet til Inspektørerne: 

Regulativ angaaende Underholdningsbidrag til Børn, fødte udenfor Ægteskab. 

 

 

§1 

Enhver under de grønlandske Love hørende Mand, som vedkender sig eller ved Retskendelse tillægges 

Paterniteten til et udenfor Ægteskab levende født Barn, er pligtig til til Barnets Underhold og Opdragelse fra 

dets Fødsel til dets fyldte 14 Aar eller muligt forinden indtrædende Dødsdag at erlægge et aarligt Bidrag af 

fra 3 til 15 Kr. 

§2 

Det aarlige Underholdningsbidrag forfalder til beetaling med Halvdelen paa barnets hel- og halvaarlige 

Fødselsdag og indsættes ved Kommuneraadet i Moderens hjemsteds-Kommune paa Barnets navn i 

vedkommende Sparekasseafdeling. Det administreres af Kommuneraadet udelukkende til Fordel for Barnet. 

Afgaar barnet ved Døden, inden det er fyldt 14 Aar, og efterlader sig Penge indestaaende i Sparekassen, 

tilfalder disse, efter at Udgifterne ved Begravelsen er afholdte, Kommunens Kasse. 

§3 

Naar et udenfor Ægteskab avlet Barn er født og døbt, indhenter det paagældende Kommuneraad fra Præsten 

en Daabsattest, og indkalder derefter den udlagte Barnefader, saafremt denne hører hjemme i Kommunen, 

for at afgive Erklæring om han vedkender sig Paterniteten; i bekræftende Fald faastsætter Raadet 

Underholdningsbidragets Størrelse under Hensyn til Faderens økonomiske Evne og indstiller Afgørelsen til 

Inspektørens Sanktion. 

Hvis den udlagte Fader har Hjemsted i en anden Kommune, afgives Sagen til behandling ved 

Kommuneraadet dér, som ovenfor nævnt. 

Benægter den udlagte Fader Paterniteten, indsender det Kommuneraad, som har behandlet Sagen, hans 

Erklæring herom samt Daabsattesten til inspektøren, som derefter indbringer Sagen til endelig Afgørelse for 

en blandet Domstol. 

§4 

Det fastsatte Underholdningsbidrag indbetales af Barnefaderen til hans Hjemsteds Kommuneraad, som, 

saafremt Moderen hører hjemme andet Steds, afgiver det til hendes Kommune. I Tilfælde af, at Faderen ikke 

indbetaler Bidraget, bliver dette at indeholde i hans Lønning eller anden Fortjeneste overensstemmende med 

Reglerne i kongelig Anordning af 18. Maj 1910 om Retsplejen i Grønnland § 16. 

§5 

En under de danske Love staaende Mand er paa samme Maade som foran nævnt pligtig at yde et aarligt 

Underholdningsbidrag til sit med en grønlandsk Kvinde udenfor Ægteskab avlede Barn. 

Sager desangaaende behandles af Inspektøren, som ligeledes fastsætter Bidragets Størrelse til ikke under 15 

og ikke over 30 Kr. om Aaret efter Faderens Formueforhold. 

For de her omhandlede Bidrags Administration og Anvendelser gælder de samme Regler som foran i §§ 1 og 

2 fastsat. 

§6 

Naar Barnefaderen agter at forlade Grøland, kan Inspektøren forinden i Stedet for det aarlige Bidrag 

paalægge ham at betale et Bidrag en Gang for alle af ikke under Halvdelen og ikke over tre Fjerdedele af det 

Beløb, som de tilbagestaaende Aars Bidrag vil andrage. 
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I Tilfælde af, at en under de danske Love staaende Mand agter at rejse fra Grønland og forinden af en 

frugtsommelig grønlandsk Kvinde sigtes for at være Fader til det af hende endnu ikke fødte Barn, kan 

Inspektøren derhos bestemme, at der i hans mulige Lønningstilgodehavende skal indeholdes en Beløb som 

ovenfor nævnt, indtil Sagen, efter at Barnet er levende født, endelig kan afgøres. 

§7 

De har fastsatte Regler kommer til Anvendelse for de Børn, som fødes udenfor Ægteskab efter den 1. Januar 

1915. 

Samtidig bortfalder de ved instruks af 2. januar 1873 § 15 og Indenrigsministeriets Resolution af 10. Marts 

1911 fastsatte Bestemmelser. 
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Bilag 4: Regulativ for Grønland af 1929 
Skrivelse af 15. marts 1929 fra Indenrigsministeriet til Landsfogderne: 

Regulativ angaaende Underholdningsbidrag til Børn,  
fødte udenfor Ægteskab i Grønland. 

 

 

§ 1 

Kommer et Kommuneraadsmedlem til Kundskab om, at der ved hans Boplads er født et Barn udenfor 

Ægteskab af en under de grønlandske Retsbestemmelser staaende Kvinde, giver han straks Meddelelse til 

kommuneraadet herom. 

Kommuneraadet indhenter Fødsels- eller Daabsattest og drager Omsorg for, at der saa vidt muligt 

tilvejebringes Oplysning om, hvem Barnefaderen antages at være.  

Kommuneraadet fører Tilsyn med alle indenfor Kommunen værende udenfor Ægteskab fødte grønlandske 

Børn og paaser, at disse nyder tilbørlig Underhold, Opdragelse og Oplæring. 

§ 2 

Enhver mand, der er Fader til et i Grønland udenfor Ægteskab født Barn, er pligtig til at yde Bidrag til 

barnets Underhold og Opdragelse indtil dettes fyldte 16. Aar. 

Efter Kommuneraadets Indstilling kan Sysselraadet dog bestemme, at Bidragspligten ophører tidligere, dog 

ikke før Barnets fyldte 14. Aar. 

I. 

Barnefaderen under grønlandsk Ret. 

§ 3 

Naar Kommuneraadet i Henhold til § 1 har erholdt Oplysning om, hvem der kan antages at være Barnefader, 

indkalder Kommuneraadet denne, saafremt det er en under grønlandsk Ret staaende Mand, til at give Møde 

for Kommuneraadet og der afgive Erklæring om, hvorvidt han vedkender sig Faderskabet til det 

paagældende Barn. 

Vedkender den paagældende sig Faderskabet, indsender Kommuneraadet Meddelelser herom samt Fødsels- 

eller Daabsattest til Sysselmanden, ledsaget af Oplysning om saavel Faderens som Moderens økonomiske og 

personlige Forhold. 

Benægter den udlagte Fader Paterniteten, eller udebliver han, indsendes Sagen med Bemærkning herom til 

Sysselmanden, ledsaget af de fornævnte Oplysninger. 

Er den udlagte barnefader bosat i en anden Kommune, indsendes Sagen straks til Sysselmanden, ledsaget af 

Fødsels- eller Daabsattest samt Oplysning om Moderens økonomiske og personlige Forhold. 

§ 4 

Har den udlagte Fader ikke vedkendt sig Paterniteten, sætter Sysselmanden i Overensstemmelse med de i 

Anordning af 26. Juli 1926 om Retsplejen i Grønland fastsatte Reglser Sysselretten under Medvirken af 2 

Meddomsmænd til Afgørelse af Spørgsmaalet om den udlagte Barnefaders Paternitet, for saa vidt han har 

Ophold i Syslet. 

Hersker der Tvivl om Tidspunktet for Barnets Avlingstid, bør Sysselmanden , inden Sysselretten sættes, 

tilvejebringe en Erklæring fra vedkommende Læge herom. 

Sagen vil i øvrigt være at afgøre under Hensyn til samtlige oplyste Omstændigheder, idet der maa dømmes 

efter de af Parterne og eventuelle vidner afgivne Forklaringer, særlig ogsaa efter det modtagne Indtryk af 
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Parternes personlige Opstræden under Sagen (Fasthed og Sandfærdighed paa den ene Side, Veghed og 

Usandfærdighed paa den anden). Aflæggelse af Ed fra Parteres Side kan derimod ikke finde Sted. 

Har den udlagte Barnefader Ophold i et andet syssel end det, hvor Barnemoderen er bosat, oversendes Sagen 

til Foranstaltning af Sysselmanden i det syssel, hvori Barnefaderen er bosat. 

§ 5 

Naar en udlagt barnefader vedkender sig Paterniteten eller ved Dom paalægges at svare Bidrag til et udenfor 

Ægteskab født Barns Underhold, fastsætter Sysselraadet Bidraget i første Række under Hensyn til Faderens 

økonomiske og personlige Forhold, i anden Række til Moderens økonomiske og andre Forhold, der herved er 

egnet til at tages i Betragtning. 

Bidraget bør dog i Reglen ikke være mindre en 10 Kr. og ikke mere end 30 Kr. aarlig. Landsraadet kan dog 

ved en Vedtagelse ændre sidstnævnte Grænse. 

Bidraget bør i Almindelighed fastsættes højere for de to første Aar end for den senere Tid. 

Ændring af Bidragets Størrelse kan indenfor de fastsætte Grænser finde Sted efter Begæring fra 

Kommuneraad, Barnemoder eller Barnefader, saafremt Forholdene skønnes at give Anledning dertil. 

Dette gælder ogsaa i Tilfælde, hvor Bidraget er fastsat efter Regulativ af 21. Juli 1914. 

§ 6 

Naar Bidragets Størrelse er fastsat, udfærdiger Sysselmanden en Resolution, der forkyndes for Barnefaderen. 

Resolutionen har lige Virkning med en af Sysselretten afsagt Dom, for saa vidt angaar de enkelte forfaldne 

Bidrag. 

§ 7 

Underholdsbidraget forfalder halvaarsvis forud og indbetales til Sysselmanden i det Syssel, hvorunder 

Barnemoderen bor. 

Sysselmanden paaser, at Bidraget erlægges, og drager i modsat Fald Omsorg for, at Beløbet inddrives i 

Overensstemmelse med de i § 23 i Anordningen om Retsplejen i Grønland givne Regler. 

Med Hensyn til Udbetalingen af Bidraget til Barnemoderen forholds efter de i § 8, 3. Stk., i fornævnte 

Anordning fastsatte Regler. 

§ 8 

Saafremt Barnefaderen ønsker at affinde sig med et Bidrag én Gang for alle, bestemmer Sysselraadet dettes 

Størrelse under Hensyntagen til det samlede Beløb af de tilbagestaaende Bidrag. 

Saadant Bidrag indsættes i den grønlandske Sparekasse og bestyres i Overensstemmelse med de i § 8, 3. Stk., 

i Anordningen om Retsplejen i Grønland fastsatte Regler. 

Agter barnefaderen at rejse bort fra Landet, kan Sysselraadet (Sysselmanden,  jf. Anordning af 29. Maj 1926, 

§24) træffe Bestemmelse om, at Barnefaderen, forinden han rejser, skal udrede enten et Bidrag én Gang for 

alle eller dog forudbetale Bidraget for et længere Tidsrum efter Sysselraadets nærmere Bestemmelse, eller 

stille antagelige Sikkerhed eller Kaution for Betalingen af de efterhaanden forfaldne Underholdsbidrag. 

Samme Bestemmelse kan efter Omstændighederne træffes i Tilfælde, hvor en mand agter at rejse bort fra 

Landet og forinden af en frugtsommelig Kvinde sigtes for at være Fader til det ventede Barn. 

§ 9 

Afgaar barnet ved Døden, tilfalder de forfaldne Bidrag Kommunekassen, efter at 

Begravelsesomkostningerne er afholdt. 

Har Barnefaderen affundet sig med et Bidrag én Gang for alle, træffer Sysselraadet Bestemmelse om, 

hvorvidt og hvor meget der skal tilbagebetales Barnefaderen af det tiloversblevne Beløb. 
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Saafremt Barnefaderen senere ægter barnemoderen, udbetales det indestaaende Beløb med paaløbne Renter 

til Faderen. 

II. 

Barnefaderen under dansk Ret. 

§ 10 

Maa det antages, at Faderen til et udenfor Ægteskab født Barn er en under de danske Love staaende Person, 

skal Kommuneraadet, efter at have tilvejebragt de i § 1 omhandlede Oplysninger, straks indsende Sagen til 

Sysselmanden, der søger Sagen ordnet ved Overenskomst mellem Parterne. En for Sysselmanden indgaaet 

Overenskomst skal indsendes til Approbation af Landsfogeden og kan da lægges til Grund for Udfærdigelse 

af Alimentationsresolution. 

§ 11 

Lykkes det ikke Sysselmanden at tilvejebringe Forlig i Sagen, indsendes denne straks til Landsfogedens 

Foranstaltning.  

Landsfogeden fastsætter Underholdsbidragets Størrelse under hensyn til saavel Faderens som Moderens 

økonomiske og personlige Forhold.  

Bidraget bør dog ikke sættes under 30 Kr. og ikke over 60 Kr. 

§ 12 

I øvrigt finder de foran i § 5, sidste Stykke, og §§7-9 fastsatte Regler tilsvarende Anvendelse, dog at de i § 5, 

sidste Stykke, § 8, 1., 3., og 4. Stk., samt § 9 omhandlede Afgørelser træffes af Landsfogeden. 

§ 13 

De i Regulativ af 21. Juli 1914 fastsatte Bestemmelser forbliver dog – bortset fra den i nærværende 

Regulativs § 5, sidste Stykke, givne Bestemmelse – gældende med Hensyn til de Børn, der er født før den 1. 

Juli 1929. 

De i dette Regulativ fastsatte Regler træder i Kraft den 1. Juli 1929. 
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Bilag 5: Den grønlandske børnelov af 1962 

Lov nr. 197 af 16. juni 1962 for Grønland om børns retsstilling  
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