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Prop. 1975/76:170 

Regeringen föreslår riksdagen att antaga de förslag som har upptagits 

bifogade utdrag av regeringsprotokoll ovannämnda dag. 

På regeringens vägnar 

OLOF PALME 

LENNART GEIJER 

Propositionens huvudsakliga innehåll 

I propositionen föreslås vissa ändringar i föräldrabalkens regler om fa

derskap och om vårdnad om barn m. m. 

Om modern till ett barn är gift vid barnets födelse eller om hon kort 

dessförinnan har blivit änka, skall maken liksom f. n. anses vara far till 

barnet. För det fallet att modern har skilt sig före barnets födelse föreslås 

emellertid att faderskapet alltid skall fastställas genom erkännande eller dom, 

på samma sätt som när modern är ogift vid barnets födelse. 

Liksom nu skall en äkta make ha rätt att föra talan om att han inte 

är far till ett barn som hans hustru har fött. De tidsfrister som f. n. gäller 

för väckande av sådan talan föreslås emellertid slopade. 

För sådana fall då såväl modern som hennes make har klart för sig att 

det är en annan man som är far till barnet och denne vill ta på sig faderskapet 

föreslås ett förenklat förfarande. Då skall den äkta mannens faderskap kunna 

hävas genom att den andre mannen erkänner faderskapet till barnet. Er

kännandet skall godkännas av både modern och maken samt av barna

vårdsnämnden. 

När det gäller vårdnadsreglerna behålls den nuvarande regeln om att gifta 

föräldrar har gemensam vårdnad om sina barn. Till skillnad mot vad som 

nu är fallet skall emellertid den gemensamma vårdnaden inte nödvändigtvis 

behöva upplösas vid en skilsmässa. Är föräldrarna ense om att även i fort

sättningen utöva vårdnaden gemensamt, skall domstolen förordna i enlighet 

med deras önskemål, om det inte skulle uppenbart strida mot barnets bästa. 

Även föräldrar som inte är eller har varit gifta med varandra föreslås 

kunna få gemensam vårdnad om sina barn, oberoende av om de bor till

sammans eller inte. Förutsättning är också här att föräldrarna är ense om 
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att vårdnaden skall utövas gemensamt och att domstol inte finner att detta 

skulle uppenbart strida mot barnets bästa. 

Skulle det visa sig att en ordning med gemensam vårdnad inte fungerar, 

har vardera föräldern rätt att gå till domstol och begära att den gemensamma 

vårdnaden upplöses. Domstolen skall då bestämma vem som skall vara 

vårdnadshavare. På denna punkt behålls nuvarande principer. Vägledande 

blir alltså vad som är skäligt med hänsyn till barnets bästa. 

I fråga om rättegångskostnadernas fördelning i vårdnadsmål föreslås som 

huvudregel att vardera parten skall stå för sin egen rättegångskostnad. 

I samband med ändringarna av faderskaps- och vårdnadsreglerna föreslås 

att termerna barn i äktenskap och barn utom äktenskap slopas. 

I detta sammanhang föreslås också ändringar i lagen om vård av omyndigs 

värdehandlingar. Ändringarna rör bl. a. de avgifter som bankerna har rätt 

att ta ut för sitt förvaltningsarbetc. 

Den nya lagstiftningen föreslås träda i kraft den I januari 1977. 
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1 Förslag till 

Lag om ändring i föräldrabalken 

Härigenom föreskrives i fråga om föräldrabalken 1 

dels att 1-3 kap., 4 kap. 5 och 8 ~~- 6 kap., 7 kap. 2, 4, 7 och 10 ~~-

11 kap. 1 och 2 *~· 12 kap. 1 *· 15 kap. 7 ~- 20 kap., 21 kap. 12 ~ samt 

rubrikerna till 1-3 och 20 kap. skall ha nedan angivna lydelse, 

delsatt i balken skall införas nya paragrafer,4 kap. 9-11*~'7 kap. 11-14 ~*-

10 kap. 9-17 ~~. 11 kap. 12-17 ~~samt 18 kap. 12 och 13 ~~.av nedan 

angivna lydelse. 

/Vuvarande (wlef.5e 

1 kap. Om barnets börd 

Barn. som /(h/es under äklenskap 

eller å sådan lid efier dess upplö.rning 

all del kan vara avla! dessforinnan. 

har äk/enskaplig hörd (har n i 

ä k r e 11 s kap) . såvida <c:i. i den ord

ning som sägs i 2 kap. ,förklaras all bar

n er icke har sådan börd. 

Faderskapet ri// barn som ej har äk

lenskapl~~ börd (bar 11 111 om 

ä k rens k a f1) fas1.s1älles enlig/ 3 
kap. 

1 Balken omtryckt 1974:1038. 

2 ' s 

Föreslagen (lidelse 

kap. Om faderskapet till barn 

A."r vid barns födelse modern gift. 

skall mannen i äktenskapet anses som 

barnels fader, om ej annal .fö(jer av 

2 .i'. De1samma gäller, om modern är 

änka och barnel.födes inom sådan lid 

~fler mannens död all det kan vara 

avlat des~förinnan. 

Rä11en skall.förklara all mannen i 
äk1e11skapet ej är.fader till barnet, om 

I. det är utreff all modern har hafr 

samlag med annan än mannen under 
tid då barnet kan vara avlat och det 

med hänsyn till samtlif(a omständiKhe

ter är sannolikt aff barnet har avlats av 
den andre, 

2. det på grund av barnets arvsanlag 

eller annan särskild oms1ändighe1 kan 

hållas.för viss/ aff mannen ej är barnets 
fader. eller 
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'V111•ara11de (l•dl•lse 

4 

Föreslagen lvddse 
3. barner har 01•/ars/ore äkrenska

pet eller under det all makarna /cl'de 

årskilda och dC'I ei är sannolikr all ma
karna ha hq/i samlag ml'd 1·ww1dra 

under tid då barnet kan 1•ara al'!at. 
Godkänner mannen i äktenskapet 

skr(filigen annan mans erkännande m• 
.faderskapet och liar i.fi"åga om erkän

nandet iak11agits besrämmelserna i 

4 .~.skall därigenom anse.~fasrsrällt atr 

mannen i äkrenskaper l'.i är barnets 

.fader. Erkännandet skall dock i de/la 

fall alltid mra skriftli[{en godkänt av 

modern. 

3 s 

' 
Barn utom äktenskap erhåller äk- Föreligger ej/al/som avses i I .1' eller 

tenskaplig biird. om _föräldrarna ingå har räl/en meddelat förklaring enligt 

äktenskap med 1•arandra. 2 .i' ./Orsra s~vcket . .fastställes faderska

pet genom erkännande eller dom. 

Erkännande av faderskap sker 

skri/i/~~e11 och skall he1•iffnas al' tl'å per

soner. Erkännandet skall skri/i/igen 

godkännas al' barnavårdrnämnden och 

al' modern eller särskil(/örordnad/iir

myndare .fbr harnet. Har barnet ll/lfl

nå1111(1'ndig (/It/er. skall Nkännandet i 

stället godkännas av barnet siiill'f. Bar

nal'årdmämndcn kir lämna sill god

kännande endast om det kan a111agas 

all mannen är fäder till bamet. 

Erkännande kan ske ä1•en.före bar

nets födelse. 

Visas senare af! tlc11 som har lämnm 

erkiinna11de ej är fadl'r till barnet. 

skall riirten /iirk/ara art erkännandet 

sakmir rerkan mor honom. 
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Nuvarande (wlelse 

2 kap. Om talan angående äkten
skaplig börd 

I il/ 11w1111c11 vi1111a fi'irldari11g, au 

ham som a1'Sl'S i I kap. I 11· icke har 

äk1cmkaplf!!, biird. skall han l'äcka ra
la11 mo1 hamer eller. om harnct avlidir. 

1/c5s mTi11gar inom rre år fi'tln del han 

fick k1111skap om ham<'ls födelse. Har 

mt11111e11 ej rnmklf!!,1 samma11ho11 nu;d 

hamer. l'(lrl' han dock c.'i tiir/11slf!!, sin 

ralan fiirrä11 <'Il tir /iirfl111i1 fi-1/11 der all 

talan. som ,!!,/'11//(lats pd all hamct har 

iikrenskaplig hiird. h/Mr 1•äck1 mor 

mannen och han erl1dlli1 dd ddrm'. 

Talan cnlf!!,l fiirsra s(rcker mti ej äga 

rum. om mannen, sedan han /till k11n

ska11 om all modern ha/i samlag med 

a1111a11 1111</er rid. då hamer kan vara 

m·lat. 1•/ier hanl<'lsfiidclse Nkiilll har

ner såsom sill . 

. 4'r mannen död, och har han !'arken 

/iirs1111i1 rid ril/ talan enN!!,t I f eller 

l'/icr hanwrs /å'deAe erkä11r bamer sd-

I ' ' 

5 

Föreslagen (w/ef5e 

Skall fiulerskap /'asrsrällas genom 

dom. skall riirren förklara en man l'ara . 

fiuler. om det är 111re11 all han har 

lwfi samlag med hamers moder under 

rid dd hamer kan \'(//'{/ al'lar och det 

med hiinsrn riff samtlf!!,a omsrändf!!,

lwri'I' är sanno/ikr all hamet har al'/ats 

m· honom. 

2 kap. Om barnavård'inämnds 
medverkan ,-id fa'itställande av fa
derskap 

Skall ej enligt I kap. l ~ viss man 

anses som barnsfader. åligger det bar

narårdsnämnden all försöka urreda 

· 1·em soin är fader till barner och sö(ja 

för att faderskapet .fastställes, om den 

som har vårdnaden om bamet är kyr

kobof\{<ird i riker eller vistas här eller 

om i annat.fal/ 1•åulnadshavaren begär 

det och barm'! är svensk medborgare. 

U[lpgi/i cn/~f.{t I I' tfrilar bamavdrds

nämnden i den kommun där den som 

/rar l'drdnadcn om barnct är krrko-
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Nuvarande ~vdelse 

som sill. mä e11l'ar. som _iiimle eller 

11äs1 efier barnel är berällf~ad fil/ arl' 

C'.ficr ho11om. \läcka säda11 la/an inom 

etl år{i-ån det han erhdllir kännedom 

om barnels födelse och om ma11ne11s 

död. liar man11e11 <'.i varaklf~I sam

manbor/ med barnel. l'Gre an•inge 

dock ei för/uslig si11 talan förrän el/ 

år .förfllitil .fi-dt1 del atl a11språk. som 

grunda1s pä ar/ bamel har äk1e11skap

/f~ börd. timnsrällls mol dödsboet. 

Efierlämnar den al'/idnc,jämle maka. 

al"l'ingar som m'.ses i J kap. 1 f än·

dabalken. äge em·ar a\' dem sådan 

rätl. 

Vill barn som a\'ses i I kap. I .~ l'inna 

.förklaring. art del icke har äkrenskaplf~ 

hörd, äge barnet 1•äcka wla11 därom 

mor mannen eller. om han är död. hans 

an•ingar. Efterlämnar mannen. jämte 

maka. arvingar som avses i 3 kap. I.~· 

iin•dabalken. skall 1alan, såvi11 dessa 

angdr. riktas mot dem som dä talan 

l'iickes äro närmast lilf arv. 

6 

Föreslagen lwlelse 

bokförd. Ar l'ärdnadshal'aren ei kyr

kobokförd i rike!. <fri/ar uppgifien bar

nal'årdsnämnden i den kommun där 

han vistas eller. om han <'.i 1•is1as i rike!. 

barnavårdsnämnden Swckholm. 

Andrastärhållande som anges i 2 ~

sedan bamal'drdsnämnden in/el/ sin 

ulredning. är nämnden ändock skyldig 

ar1 s/111/(ira sin 111111gifi. 

Barnavårdsnämnden kanPvlla ö11er 

ärende! fil/ barnm•årdsniimnclen i an

nan kommun. om del skulle al'sevär/ 

under/ä11a 111redningen. Om sädanl 

bes/111 skall den andra barnm•ärds

nämnden genas/ underrällas. 

Talan mol bamm•drdsnämnds be

s/111 enlig! andra s~vckel .föres hos 

länsslvrelsen genom besl'är. Afol 

liinss(11rt!l1·ens bes/111 .fiires la/an hos 

kammarräl/en genom beSl'är. 

Talan som avses i 1-3 .~§ må t:i bi- Bamavdrdsnämnden skall vid sin 111-

.fallas, med mindre del är 111ret1. atl redning inhämla upp~vsningarfrdn mo-

modern haft samlag med annan än dem och andra personer som kunna 

mannen och del måsle an lagas arr lämna uppgifier al' be(vdelse/ör urred-

barnet avlats 1'id sam/agel. eller ock. ningen. 

på grund al' bamels arl'san/ag eller an- På nämndens begäran skall barna-

nan särskild omständighet. det eliest 1•årdsnämnden i annan kommun läm-
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Nurnrande ~wle/se 

kan hdllas for l'isst. att mw11wn l~i är 

hamets fäder. Ar bamet al'/at fore äk-

1emkapc1 eller under del makama 

cfier domstols hcslltl l'ller eljes/ rni 

grund m· söndring lel'de dr.1kilda. må 

dock wlan bifallas. sdl'ida del ej göres 

sa11110/ik1 alt maka/'lla ha/i samlag 

med 1•aramlra d tid, dd bamet kan 

vara al'la1. 

7 

Förl'slagen (vdl'lse 

na biträde l'id utredningen. 

'i ' •. ' 

6 ' ' 

Om .f(ulerskapsfi·ågan kan hedömas 

med 1illriicklf~ säkcrhe1 på grund m• 

hamal'årds11äm11drns 111rcdning. hör 

nämnden bereda den so111 antages l'ara 

fadl'f' till bamet 1illfiille all crkännafa

derska{ll'I. 

Bam(ll'lirdsnä11111C/cn hiir 1·crka fiir 

all hlod1111dersiikni11g äger rum he1rii( 

/ande mode/'//. ba/'llc'I och den som 

ka11l'arafader1i// hamel. om de1111e be

gär det eller anledning Ji11ns till ama

,1!.Ul/(/e all modem /Jq/isamlag n1l'd mer 

ön <'n ma11 under lid då haml'I kan mra 

avlat. 

7 ' ' 
Bamavdrds11ä111ndc•n tiir lägga ned 

{ldhiiriad 11/redning angdcnde !'ader

ska{ll'I. om det 

I. l'isar sf~ omiif/f~I a11Ji:l erforder

liga llflfll\'s11i11gar fiir hcdiim11i11g m',fä

derska{ls/i"ågan, 

2. ti"ams1år som 111.~iktslöst all /or

siika Id liulenkapet /i:1.11sriil/1 m· dom

stol. 

3. fiirelf~ger samrvckc av mode/'// 

eller särskilt förordnad fiirmyndare 
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Nu\'(/rande ~wlefse 

8 

Föreslagen lvdelse 

8 ' " 

9~ 

enligt 4 kap. 5 .1' till adoption m• harnet, 

eller 

4. m• särskilda skäl /i11ns anledning 

till antagande at1 fiJl"fsa11 utredning el

ler rä//egdng skulle l'ara 1ill men tiir 

harnel eller 11tsät1a modern tiir {lä

fi-C'stningar som i1111chiira fara /iir hen

nes flSl'kiska hälsa. 

Talan 11101 hamal'drdsnämnd5 he

shtl alt lägga ll<'tl påhiirjadfader.skaps

utredningtiires hos lä11ss11Tef5e11 genom 

hewär . .-\fo1 länss1rrelsc11s hcsl111 /iires 

talan hos ka111111arrä11eng<'nom hewiir. 

I "id hamardnls11ä11111de11 skall /iiras 

protokoll ih•ff i·ad som /iirckommcr l'id 

11tri'd11ingen m· hc1rdcf~c /iir tildcr

ska{ls/i"dgan. I pro10kollc1 anll'L"knas 

ären sddana Ufl{lgi/ier som kunna ha 

hc~l'defse/iir skrldf~he1cn all 111gc hi

drag lill hamels 11nderhåll. 

Utredningen bör bcdril'Os skym/

samt. Den skall mra slu(/iird inom el/ 

år/rån barnets.födelse. om ei särskilda 
skäl .föranleda annat. 

Skall 1•iss man enligt I kap. I ~ anses 

som barns fader och är i•årdnadsha

l'are för barnet kyrkobokförd i riket 

eller 1•istas 1-drdnadsha\'Ore här eller är 

barnet svensk medborgare. skall bar

navårdsnämnden. om l'årdnadsharare 

eller mannen begär det och det .finnes 

lämpligt, utreda om annan man kan 

l'ara fader till barnet. 

Beträ/fande utredningen skola ]--{j 

och 8 .1'.1' äga 11101.warande tillämp

ning, rarl'id dock l'Od som sägs i ] .I' 
om l'årdnadshal'Ore skall gälla mo

dern. när 1•årdnaden om barnet utö\'Os 
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Nuvarande lydelse 

3 kap. Om faderskapet till barn 

utom äktenskap 

I s s 

9 

Föreslagen (rdelse 

gemensamt av henne och mannen. Ut

redningen .tär läggas ned, om det fö

religger skäl som anges i 7 ·'' första 

stycket 1 eller 4 eller det annars.finnes 

lämpligt. 

Talan mot bamm·årdsnämnds be

slut all icke påbö1ja I/fredning enligt 

denna paragraf eller all lägga ned på

bö(jad utredning föres hos länsstyrel

sen genom bewär. Mot länsstyrelsens 

bes/lit föres talan hos kammarrä11en 

genom bewär. 

3 kap. Vissa bestämmelser om 

rättegången i mål om faderskap 

Mål om förklaring att 

viss man ej är fader 

FadcrskapN till barn utom äkten- Vill man som rnl~~t I kap. I -'' skall 

skap fastställes genom erkännande el- anses som hamsfadcr 1•inna.fiirklaring 

ler dom. en/~~/ I kap. ] .1' .fiirsta s~1·ckc1 all han 

icke är.fåcler till bamet. skall han l'iicka 

talan hiirom mot flarnet eller. om bar

net har al'!iclit. cless mTingar. 

Ar mannen diid och har han icke 

raraktigt sammanhort mecl barnet och 

heller icke e,fier harnets.fiidelse erkä111 

barnet som sill, har 1·ar och en som 

jämte eller näst efier barnet är berät

tigad till an· ~tier mannen räl/ all 

l'äcka talan om all mannen ej är/åder 

till barnet. E.fierlämnar den arlidne 

.förutom maka arringar som avses i 3 

kap. I .1' än•dabalken, har mr och en 

al' dem räl/ att l'äcka talan under här 

angirna .förutsällningar. 

Rä11 jör G!Tinge all 1•äcka talan .fö

religger ~i. om l'id mannens död mer 

än ett år har.f(i("/lutit.fi·ån det all talan. 
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Numrande (wle/se 

10 

Föreslagen lvdelse 

som gmnclars på a1111w1111e11 är/iuler rill 

harm'/. viick1.1· mor honom och ha11få11 

del cliira1· eller 0111 mer än el/ år harjih"

jlurir sedan anspråk pd samma gmncl 

.fi"a111s1iill1s 1110111w1111em dödsbo. 

F.rkä1111a11dc m• tadcrskaper rill barn Vill barn l'inna .förklaring enligt I 

utom äkrenskap sker skri/i/igen. F.r- kap.] _11Jiirsra s1ycker arr riss 111011 c~i iir 

kännandet skall hcvirrnas av ll'å (ler- dess .fäder. skall bamer väcka talan 

soncr och skri/i/1),:l'n godkännas m· härom 11101 111a1111e11 eller. 0111 han iir 

hamavårdsniimnden samr m• modem cliicl. hans aiTingar. E/icrliimnar 111011-

cller särskilt !iirordnadförmvndarc för 11cn.fbmro111111aka an·ingarsom m·scs i 

hamN. Har harnl'I uppnå// mrndig ål- 3 kap. I .11 iimlaha/ken. skall ralan. så-

der. skall erkännandet i sriillet god- l'ill angår dessa. riktas mot cll'm som då 

kännas av barnet siiilvt. Erkännande wlan 1·äckes iiro 11iir111as1 rill an'. 

kan ske även före hamel.s föclclw 

Bamarårdsnämnclen jilr lämna sill 

godkännande endast om det kan an

tagas art 11wnnen iir/iuler till barnet. 
J isas senare art 111w11wn ei är fiuler 

till hamct. skall rä11enfiirklara. all l'l"

kännanclct saknar verkan. 

3 ' ~ 

Rä11en skall /1'irk/ara en man l'ara Talan so111 m·ses i I eller 2 .11· !dr 

fader till ham utom äktenskap. 0111 det l'äckas vid rätte11 i de11 ort diir bamet 

är utrel/ art ha11 ha/i samlag med bar- har sitt hemvist eller. om d<'I har m·-

nets moder undl'/" rid eld hamet ka11 lidit. vid den rätt so111 har atl upplaga 

vara arlcil och del med hänsrn 1il/ 11'is1 om arv eficr barnel. Jfdle111pp1a-

sa1111/fi.:a om1·1ändfi.:lw1N är san110/ik1 ges m• Stock/10/ms 1i11gsrii11. 0111 (~i a11-

a11 harnel al'la1s m· honom. 1w11 behiirfi.: clo111srol.fi1111s. 

Del åligger hamal'{/rds11iimnde11 alf 

siiriafbr a11 fiu/erskape1 fil/ ham 111om 

iik1cnskap täm1iilln. om den so111 har 

nJrdnaclcn om barnet iir kyrkohokfnrd 

4 ' ~ 

Ar part i mdl so111 m·ses i I el/I'/" 

2 .11 unc/Ndrfi.:. /dr !iirmvndar<'n ellN 

god man. om sddan e11/fi.:1 I8 kap. skall 

förordnas. fiira wlan !iir honom. 
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Nurara11de ~vdclsc 

i rikcr eller c/iesr 1·isras hiir. Bama-

1·1lrdsnii11111de11 ~kall siiria /lir all /i1-
dcrska/}('/ riff a1111a1 ham 1110111 äkten

skap /'a.mtiil!e1. 0111 1·drdna(/\lwrare11 

hcgiir dCI och hamet är wensk 111ed
ho1gare. 

ll 

Föreslagen lvdd5c 

Niirmarc hestiimmelser om /ihfa- .lfode/'11 skall hiiras i malet, 0111 det 

ra11dct vidfas1s1älla11de m•/iulerskapel ka11 ske. 

till barn 1110111 äktenskap i /(i// som m·-

se.1 i.första srvckl'I meddelas i särskild 
lag. 

Uppgific11 all siiria fiir att harncrs 

biird /ästställes dl'ilar barnm•årds-

11ä11111de11 i de11 kommun där den som 

har vård11aden om ha/'111'/ är krrkn

bok/brd . .. fr l'llrdnads/w\'(/rl'll ej krr

kohok/iird i riket. dl'ilar 11ppgi/ie11 har

na1•årds11äm11de11 i de11 kommun där 

han vistas eller. om ha11 ei l'istas i riker. 

ha/'llavdrds11ämnden i Srockholm. 

Inträder ändri11g i /örhcJl/a11dc som 

anges i 5 .\1 seda11 ha/'llavdrdsmim11de11 

i11/e11 utredning fiir all td ha/'llcts hiird 

fäsrsrälld. iir nämnden ändock skyld~" 

all slur/iira 111rcd11i11gi'n. 

Ba/'llawirdsnämnden kan .fbrordna 

a11 äffndet skall iircrflrttas till ba/'lla-

1·tirds11äm11de11 i annan ko111m1111. om 

dcr skulle ar.\el'iirr undcrliitra 111red

ni11gcn. Om sddant hcslur skall drn 

andra barnal'årdsnä111nde11 n/iirdriii/i

gc11 underrdttas. 

Talan 11101 hamal'lirdsnä11111ds be-

6 ' ~ 

Mål om fastställande 

av faderskap 

Talan omfasrs1ä//a11de avfaderskap 

1•äckes m· barnet. 

I fall som al'ses i :! kap. I ,, .föres 

barnets talan m· barnal'årdsnämnde11. 

Har modern vård11ade11 om barnet. får 

ho11 alltid.föra ba/'lle/s talan, ä1•e11 om 

hon ej har uppnå/I my11dig ålder. Ta

lan ,lär vidare alltid ,/bras av särskilt 

.fbrordnad .förmy11dare .for ba/'llet. 

Ar mål om .fastställande av .fader

skap a11hä11gig1, kanfråga11 om.fader

skapet till ba/'llet prövas endas1 i der 

målet. Tala11.fär i måler.f<jras mot.fle

ra män. I al'lide11 mans ställe srämmas 

de arvi11gar rill den döde som at~f{<'S 

i lf 
I fall då barnavårdsnäm11d har atl 

sör:ia .för all faderskap.fäs1stä/les skall 

nämnden/öra talan mot de11 man eller 

de män som cnligl 11äm11dens l//red-

11i11g eller vad som ./i"a111ko111mi1 1111dcr 

målets ha11d/ägg11i11g skälr:"en kunna 

komma i ./i'åga som .tädN 1i/I ba/'llet. 
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Nul'arande (l'de/se 

s/111 en/fgt andm s~1·ck('f /Öres hos 

länss11·ref5e11 genom hewär. .Hor 

lä11sstrrclse11s hes/111 föres talan hos 

ka111111arrä11e11 genom heSl'är. 

12 

Föreslagen (vde/se 

På ansökan al' smrande skall rä11e11 

u((ärda srämning på man, som ej re

dan är insrämd i målet, och pröva om 

mannen är.fader rill barnet. Om sådan 

ansökan gäller i rillämpliga delar l'ad 

som ärfiireskril'et om stämningsansö

kan. 

/.fall då bamal'tlrdsnämnd har att 

siiria för attfaderskap fastställes väck

es tala11 1•id rät1e11 i den ort där bar-

11m·årdsnä111ndl'n !i11ns. Rät1e11 kan 

.flrt1a iil'N må/N rill annan domsrot. om 

det skulle m•scl'ärt undcr/ätla ha11d

lä.~g11ingen al' målet. 

I andra /all än som avses i .första 

stycket väckes talan om fastställande 

avjaderskap 1•id den rät/ där mannen 

skall Sl'ara i tl'istemål i allmänhet eller. 

om ralan jöres mot .flera män, en av 

dem har au Sl'ara. Talan mot avliden 
mans arringar/dr l'äckas l'id elen rät/ 

diir diidshocr warar. Finns ci behörig 

domsrol enligt l'ad som nu har sagts. 

llfl{l/agcs målet m· Stockholms rings

riitl. 

8 ' ' 
I samband med af/ bamm•ård~

nämnden 1•äcker talan skall protokol

let ii1•er nämndens 111red11ing ges in ril/ 

rät/en. Väckes ralan al' annan och har 

barnawirdwiämnden giort urredning i 

/i"ågan. skall rätten infi:mlra harna-

1·årdmämndens protokoll. 

Srnrande skall de~ges pro/okollet i 

samband med stämningen. 

Rätten kan .förelägga barnm•årds

nämnden al/ fi1/l~tiindiga urredningen 

om /adcrskaper. 
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Nul'arande lvdelse 

13 

Föreslagen lvdelse 

Räffen skall se till att /i"ågan om fa

derskapet till barnet blir tillbörligen ut

redd. Var och en som kan ./Öra talan 

på barnets l'ägnar skall beredas til(fälle 

all y11ra sig i målet. 

Vi1111esf2irhör /ärei äga rum isvf;e alf 

s~vrka af/ villnet har haft samlag med 

modem under tid dd barnet kan ama

gas l'ara al'la1. 

Talanfdr <:i priil'as slutligt.fiire bar-

11e1s./iiclelw. 

Återkallas talan mot en av/lera män. 

/är md/N avskriva.i· i den delen endast 

om alla samt.veka. Avser dterkallelse 

den som har stämts enligt 6 .1' tredje 

s(vcket, krävs sam(~·cke äl'en.kån bar

net. 

Samtidigt med af/ mdlet avskrive.i i 

l'iss del skall räl/en/älta beslut om rät

tegångskostnaden i den delen. 

!fåll då barnavårdrnämnd(ifr talan 

om fås/ställande al' faderskap gälla 

i .fi'åga om rä11egd11gskostnad andra 

oclt tredie strckrna i stället.för 18 kap. 

1-7 _11\1. rätt<'gångsbalken. 

Part skall bära sin rättegångskost

nad. Svarande kan dock.förpliktas all 

helt eller delvis ersälfa annan part 

dennes rälfegångskostnad. om han har 

.f<i!farit på sätt som al'Ses i 18 kap. 

3 eller 6 .11 rättegångshalken eller om 

annars särskilda skäl .f(ireligga. 
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14 

Föreslagen lvdd~e 

Har parts ställ/iirNrädare. ombud 

eller biträde fiir/'arit på sätt som m•ses 

i 18 kap. 3 eller 6 11 riilll'gångsbalken. 

kan han/iirpliktas Nsiitta kostnad som 

därigenom vållats annan pan. Räl/en 

kan besluta härom även utan yrka11de. 

IH 

Fullf(ilies talan. skall den högre rät

ten wö1•a tåderskaps/i·ågan i hela dess 

vidd. Erinran härom skall i/1/agas ifii

reläggat1dl' att inkomma med genmä

le. 

Finner hiigre rätt att ndgon som icke 

är pan i målet skiil~gm kan komma 

i /i"dga som fader till harnct. skall do

men på yrkande al' part 11ndanriifas 

och målet i dess helhet 1•isas dtcr till 

den domstol som /(irst har dömt i mdlet. 

Bestämmelserna i 9 och JO .1'.1' äga 

motsvarande tillämpning vid målets 

handläggning i högre räl!. ifall då bar

navårdsnämnd.för talan äga även 8 .I' 
tredje s~vckN och 11 .1' motsvarande 

tillämpni11g i högre rält. 

Förening av mål 

IH 
Uta11 hi11der av alt viss ma11 e11ligt 

1 kap. I 1' skall a11ses som barnsfader 

får. under.tömtsättning alt talan som 

avses i 1 kap. 2. 1' .tiirsta strcket har 

a11hängf~gior1s och iin1111 c~i pr1Ji·ms. ric/ 

samma domstol väckas ta hin om .tim

ställande av att annan man iir harnets 

/ildcr. Om så sker. skola målen hand

läggas i en rättegdng. 

B{/al/es såväl talan om .törklari11g 

enligt I kap.} .{/iirsta strcket som talan 

om Jilststiilland(' av jädcrskapct och 

.fi1ll/ölics talan lwtri!!/'ande den .fiirst-
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15 

Föreslagen ~rdelse 

nä1111ula.fi"ågan. skall den hiigre rä/fcn 

priim också den andraji"ågan. äl'en 0111 

/alan <:i harjii/lfb{ils i den delen. 

4 kap. 

Utan eget samtycke må den som fyllt tolv år ej adopteras; dock må, 
utan hinder av att samtycke ej föreligger, adoption ske av den som iir under 
sexton år, därest det kan antagas liinda honom till skada att han tillfrågas. 

Den som ej fyllt aderton år må ej adopteras utan föriildrarnas samtycke. 
Moderns samtycke skall hava lämnats sedan hon hunnit tillräckligt åter
hämta sig efter nedkomsten. Vid adoption av adoptivbarn skall i stället 
inhiimtas samtycke av adoptanten eller, om make adopterat andre makens 
barn, av makarna. 

Samtycke fordras ej av den som 
är sinnessjuk, sinnesslö. utan del i 
vårdnaden eller å okiind ort. Är så
dant fall för handen betriiffande en
var av dem som enligt andra stycket 
skall samtycka till adoptionen. skall 
i stället samtycke inhiimtas från bar
nets förmyndare. 

Samtycke e11lig1 andra s1rcke1 ford
ras ej av den som är sinnessjuk. sin
nesslö, utan del i vårdnaden eller å 
okiind ort. Ar sådant fall för handen 
beträffande envar av dem som enligt 
andra stycket skall samtycka till 
adoptionen. skall i stället samtycke 
inhämtas från barnets förmyndare. 

Den som iir förklarad omyndig må ej adopteras utan förmyndares sam
tycke. 

Vid tillämpning av bestämmelse 
i lag eller annan författning som till
lägger släktskap eller svågerlag rätts
lig betydelse skall adoptivbarn anses 
som adoptantens barn i äktenskap 

och icke som barn till sina biologiska 
föräldrar. Har make adopterat andre 
makens b<1rn eller adootivbarn, skall 
dock barnet anses som makarnas ge
mensamma. 

Vid tillämpning av bestämmelse 
i Jag eller annan författning som till
Jägger släktskap eller svågerlag rätts
lig betydelse skall adoptivbarn anses 
som adoptantens barn och icke som 
barn till sina biologiska föräldrar. 

Har make adopterat andre makens 
barn eller adoptivbarn, skall dock 

barnet anses som makarnas gemen
samma. 

Första stycket gäller ej. om annat är siirskilt föreskrivet eller följer av 
riittsförhållandcts natur. 
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Il 

16 

Föresfa1wn fwfefse 

Laga domstol i ärende om al/fogan

de al' adoptil'bam är räl/en i den orl 

där adoptanlen har sill hemvisl. Finns 

<'.i behör(~ doms1of enf(~l l'ad som nu har 

sagls. llfl/l/ages ärende/ m· S111ckl10fms 

1i11gsrä11. 

I ärende om anlagande 01• adoplil>

ham skall rärren inhämla llf1f1(vsni11gar 

om barnel och sökanden sam/ huruvida 

l'ederfag eller bidrag lift barnel.s under

håll är give/ eller 111/äsl. Har hame1 ej 

ji•ll1 aderlon dr. skaflyrrrande inhämlas 

från bamm•årdsnämnden i den kom

mun där sökanden är kykobokförd och 

/i"dn hamavårdsnämnden i den kr>m

mun där den som har vårdnaden om 

barnet är kvrkohokförd. 

Fader eller moder. vars sam(vcke lift 

adoplionen ei erfordras. skall ändock 

höras. om del kan ske. Vid adoplion 

(/\' adop1ivham skall md nu sag/s i s1iif

fe1 gälla adoptan1en eller. om make 

ad11p1era1 andre makC'ns ham. 1•ar och 

en a1• makarna. Finns särskild förmyn

dare mrs samlrcke <'.i erf(mfras. skall 

äl'en han höras: 

:\101 rälle/IS hes/111 i ärende om 011-

/agande (Il' adoplil'ham /i/r 1afan fidf

fiilias (Il' siikanden eller den som skall 

hiiras i ärende!. 
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6 kap. 

Barn i äktenskap står under./iiräld

ramas vårdnad enligt \'lUl nedan sägs 

till dess det fyllt aderton år eller in

gått äktenskap. 

Fiiriildrama äro p/iktf!!,a all sörja 

för barnets person och att giva det 

sorgfällig uppfostran. De skola tillse. 

att barnet erhåller uppehälle och ut

bildning efter vad med hänsyn till 

föräldrarnas villkor och de tillgångar 

barnet kan äga ävensom barnets anlag 

må finnas tillbörlir,t. 

Fiiräldrama skola utöva den upp

sikt över barnet som är erforderlig 

med hänsyn till barnets ålder och öv

riga omständigheter. 

/fara .fiiräldmma låtit barnet taga 

tjänst eller annat arbete. varigenom 

barnet blivit i stånd att försörja sig, 

ägc barnet, sedan det fyllt sexton år, 

själv uppsiiga avtalet iirensom sluta 

avtal om annat arbete av liknande 

art. 

Avtal. som barnet slutit efier rnd 

i första stycket sägs. äge .fiiriildrama 

hära. om det må ames erforderligt 

med hänsyn till barnets uppfostran 

eller välfärd. Har avtalet hävts. iige 

barnet ej därefter själv sluta arbets

avtal. 

I s s 

3 s s 

Barn står under vårdnad av bägge 

eller den ene OI' sina .föräldrar eller 

av särskilt .förordnad .förmyndare till 

dess det fyllt aderton år eller ingått 

äktenskap. 

Den som har vårdnad om barn skall 

sörja för barnets person och giva det 

sorgfällig uppfostran. Vårdnadsham

re skall tillse att barnet erhåller uppe
hälle och utbildning efter vad som 

är tillbörligt med hänsyn till föräld

rarnas villkor och de tillgångar bar

net kan äga samt barnets anlag. 

Vårdnadshmwe skall utöva den 

uppsikt över barnet som är erforder

lig med hänsyn till barnets ålder och 

övriga omständigheter. 

Har vårdnadshamre låtit barnet 

taga tjänst eller annat arbete, vari

genom barnet blivit i stånd att för

sörja sig, .far barnet, sedan det fyllt 

sexton år, själv säga upp avtalet samt 

sluta avtal om annat arbete av lik

nande art. 

Vdrdnadsharnrc har riitt mt härn 

avtal som barnet har slutit enligt för

sta stycket. om det är erforderligt 

med hänsyn till barnets uppfostran 

eller välfärd. Har avtalet hävts, .filr 

barnet ej därefter själv sluta arbets

avtal. 

I fråga om verkan av avtal. som barnet slutit utan erforderligt samtycke. 

stadgas i 9 kap. 

2 Riksdagen 1976. I sam/. Nr J 70 
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Nuvarande ~rclelse 

Är en av föräldrarna i följd av från
varo, sjukdom eller annan orsak 
hindrad att deltaga i beslut rörande 
vårdnaden, vilket icke utan onigen
het kan uppskjutas, utövas be
stämmanderätten av den andre. 
Denne md dock icke ensam fatta be

slut av ingripande betydelse för bar
nets framtid, med mindre barnets 
bästa uppenbarligen kräver det. 

Gör en m•.f(jräldrama sig skyldig 1ill 

gnJ\'f missbruk eller lill grol' .för.mm

melse \•id vdrd11ade11s 111öva11de, eller 

är han he111/allen dt missbruk {/\' rus

girande medel. eller .fih" han el/ last

bar! /il'. eller är han till)(j(id {/\' .fi"dn

mro. ~iukdom eller annan orsak .tör 

längre tid .fiirhindrad att de/laga i 

vdrdnaden, ägc rä11en pd ansiikan m• 

den andre ellN pd anmälan m• allmän 

dklagare eller bamavdrdsnämnd ./<'ir

ordna. all l'drdnaclen skall 1illkomma 

al/enas! den andre. /111rä/li1r sdda111 

.fall i.fi"dga om hiiggefiiräldrama. äge 

rä!len iiverf~vlla l'drdnaden d särskilt 

.fiirordnad .fiirmyndare. 

Levajiiräldrama pd grund (]I' sönd

ring d1skilda, har rätten på ansökan 
av endera att förordna, 1·ilken av dem 
skall hava vårdnaden om barnen el
ler. om ej alla barnen böra stå under 
den enes vårdnad. huru de skola för
delas mellan föräldrarna. Äro föräld
rarna ense. gil'e rätten sill bes/111 i 

5 s 
~ 

18 

Fiireslagen ~wlelse 

S((ir barn under vårdnad (]I' bägge 

föräldrarna. skall vad som sägs i 

2-4 .1'} gälla.föräldrarna i.förening. Är 
en av föräldrarna i följd av frånvaro, 
sjukdom eller annan orsak hindrad 
att deltaga i beslut rörande vårdna
den. vilket icke utan olägenhet kan 
uppskjutas. utövas bestämmande
rätten av den andre. Denne.tär dock 
icke ensam fatta beslut av ingripande 
betydelse för barnets framtid, med 
mindre barnets bästa uppenbarligen 
kräver det. 

Bamel stdr Fån .fiidelsen under 

vårdnad ar bägge .f(iräldrama, om 

dessa äro gifia med \'{/randra, och i 

annatfall ar modem ensam. /ngd)iir

äldrama senare äk1enskap med 1·a

randra, slår hame1.fi"dn den 1idp11nk

ten under vårdnad av dem bägge. 

Försla s1ycke1 gäller ej, om annal 

.fi_j(ier av 7-10 {11. 

Stå barn under rdrdnad al' bägge 

.föräldrarna och l'i(ia .föräldrarna eller 

en av dem atl l'årdnaden icke längre 

skall tillkomma dem gemensamt, har 
rätten på ansökan av endera att för
ordna vem av dem som skall ha vård
naden om barnen eller, om ej alla 
barnen böra stå under den enes vård-
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Nm·ara111/I! lwlelse 

överensstiimmelse med vad de öns

ka, w//i'amr det ej är uppenbart stri

dande mot barnens bästa; åsämjas de 

ej. hes1ämme rätten efter vad med 

hänsyn till barnens bästa finnes skä

ligt. Finnes med hänsyn till barnens 

bästa uppenbart, att ingendera av 

föräldrarna bör utöva vårdnaden, 

skall denna anförtros åt siirskilt för

ordnad förmyndare. 

Dömes till äktenskapsskillnad 

mellan fdräldrarna, nwddele rätten 

tillika.fiirord11a11de angående vårdna

den om barnen; och skall dän'id 1·ad 

i första stycket är SW<f~at äga mot

svarande tilHimpning. 

19 

Fiireslagen lvdelse 

nad, hur de skola fördelas mellan för

äldrarna. Äro föräldrarna ense, skall 

rätten besluta i överensstämmelse 

med vad de önska, om det ej är 

uppenbart stridande mot barnens 

bästa. I annat/all bes/Il/ar rätten efter 

vad som finnes skäligt med hänsyn 

till barnens bästa. Finnes med hän

syn till barnens bästa uppenbart att 

ingendera av föräldrarna bör utöva 

vårdnaden, skall denna anförtros åt 

särskilt förordnad förmyndare. 

Dömes till äktenskapsskillnad 

mellan föräldrarna, skal/rätten tillika 

.torordna angående vårdnaden om 

barnen. Härvid äger första stycket 

motsvarande tillämpning. Aro for

äldrama ense om att vårdnaden skall 

tillkomma dem gemensamt, skall dock 

rätten besluta i överensstämmelse där

med, om det ~j är uppenbart stridande 

mot barnens bästa. 

Diir en m· .friräldrarna, tillkommer Står barn under vårdnad m· endast 

vårdnaden den andre. Aro hägge .fiir- den ene av föräldrarna. skall rätten på 

iildrama diida. 111iims l'(/rc/11ade11 ar ansökan av den andre överfara 

.fiinnyndaren. l'lirdnaden till honom, om det .finnes 

skäligt med hänsyn till barnets bästa. 

Aro .föräldrarna ense att rårdnaden 

skall ä1·erfiiras till den andre eller att 

rdrdnaden skall tillkomma dem ge

mensam!, skall rätten på ansiikan be

sluta i överensstämmelse därmed, om 

det ~j är uppenbart stridande mot bar

nets bästa. 

Har rdrdnadcn enligt 7 .i'· tillerkänts 

den ene ar ./iiräldrama. och intriif/är 

i .fiåga 0111 honom .fäll. \"(//"Il/Il i n .\\' 
sägs, eller diir han. Jiimrdnc rä11e11 

den andre a11111iira rdrdnaden. sdrida 

ej denna med hänsrn rill bamcrs bäsra 

Står barn under 1•ård11ad ar bägge 

.fiiräldrama och giir sig en ar dem skyl

d(~ rill gml"f missbruk eller grov Jiir

summe/se l'id vårdnadens utövande el-

11'1" innebär hans deltagande i vårdna

den e(jesr fara för barnets llfveckling. 
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Nuvarande (vdelse Föreslagen (wlelse 

.finnes böra m1/iirtros åt särskilt .fiir- skall rä11en på anmälan av barna

ordnad jihmyndare. vårdsnämnd .fiirordna atl vdrdnaden 

skall tillkomma endast den andre. om 

del ~j är uppenbar/ med hänsyn till 

barnels bäsla all 1•årdnaden bör an

.för/ros åt särskilt .fijrordnad förmyn

dare. 

Fader eller moder, som är skildji·ån 

1•årdnaden, må ej helagas lil{/älle !il/ 

umgänge med bamel. med mindre 

särskilda omständiglwrer .fiiranletla 

därtill. NiHes han <:j med l'<UI som här

om bestämmes m· den som har 1•ård

naden, skilje rätten dem emellan. 

S1år bam under l'<irdnad al' endast 

den ene m· jiiräldrama och inträffär 

iji-åga om honom sådan omsländf~het 
som m·ses i.fiirsla s1yckl'I, skall räl/en 

på anmälan (Il' hamal'årdmiimnd.fiir

ordna den andre a1t u1iil'a l'llrdnadl'n, 

om d<'I (~j är llflflenbar/ ml'd hänsrn 

1ill bame1s hä.1·1a all 1·<irdnadrn biir an

.förtros ål särskilt förordnad /{jrmwula-

re. 

Slår bam under 1•årdnad (Il' bägge 

.fiiräldrama och dör en al' dem. lill

kommer l'årdnaden den andre. 

Står bam under l'årdnad al' endast 

den ene (Il' ,liiräldrama och diir han. 

skall räl/en fllJ amiikan m· den andre 

ellff på anmälan m· hamal'årdsniimnd 

.förordna den andre atl utiim 1·årdna

den. om del ej är uppenbart med hän

.\\'n fil/ bamels bästa all i•drclnaden biir 

an/iirtms å1 särskilt.fc'ir1mlnadj(in11.1·n

dare. 

Aro bäggc/iirälclrama diida. utöms 

l'årdnaden ar .f iirmyndaren. 

11 ~ 

Fader eller moder som är skilcl.fi'ån 

l'<irdnaden .far e,j be/agas 1ill!iilll' fil/ 

umgänge med barm'r. med mindre 

särskilda 11msrä11diglwrcr _/iiranleda 

del. ,Viijl's han (:j med 1·ad som härom 
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bcstiimmcs m• d1'11 s11111 har rdrdna
den. skall rällen beslwa i .fi'åxan. 

12* 

Ram utom iiklC'11Skap ::;rår undN 

modems vdrclnacl rill clC'ss cler h'llr 

aderton dr t'ller ingåll iikre11Skap. På 

ansiikan m· .tiull'm skall dock rätten 

iii'l'l/iim l'drcl11acle111ill ho110111. 11111 der 

.finnes skälig! mccl hänsyn rill hamcrs 

bästa. Aro/iiriildrama ense. all l'ård-

11acle11 skaff iil'crf(iras tifl./i1<km. ska{( 

rä11en på anmiilan heslura i enlighet 

diir111l'd. 11111 det C'i iir uppenbart stri

clancle 11101 hamcrs biista. 

lnrrii/lill" i .fi"åga 11111 elen m· jiiriiltl

rama s11111 har l'(/rc/11aden 11111 hamcr 

sådan! faff s11m arses i 6 ,1· effer diir 

han, ska{( riilll'll på amiikan ar dl'n 

andre effl'r fltl anmälan m· all111ii11 

dklagarc eller hama\'{il'lls11ii11111d ,liir

ordna den andre a1111tii\'(/ nil'llnaclen, 

sål'ida l.'i denna med hänsyn tiff har

nets hä~1a/i1111es biira an/iirtms dr siir

skilt .fiimrclnad ./iir111y11clare. 
I 'ad i }-l och I 011§ .mu/gas llll'd 

m·secnclc pd 1·årcl11ad 11111 hum i iik

ll'11Skap skall iiga 11101s1·arw11lc rill

liimpni11g hcrrii//i111clc bam 11111111 iik

tenska{I. 

Utan hinder ar rnd riitrcn hcslutir 

i ./i'dga s11m al'scs i de11a kapircl iigc 

riill<'ll a111111rl11ncla ,liimrclna clämm. 

när 1·iiw111/igt ii11dradc fiirhdllanclcn 

{lclkal/a det. 

Frdga rörande l'årdnad 0111 barn 

upptages m• riitt<'ll i den orr cliir vårcl-

1wclslum1re har sill heml'ist. Vad 1111 

sagts urgiir d11ck c:i hinder all upptaga 

./i't~~a 0111 1•drd11ml i sa111ba11d med iik

renskapsmål . 

Fin/IS t~i bchiirig c/11111stol enligt 1•acl 

som sägs i .första s(vcket, upptages 

l'årdnad~/i'ågan av Stockholms rings

räll. 

IH 

I mål eller iircndc angående rål'll

nad 11111 ham kan riillcntiir ricle11 inrill 

d<'ss laga km/i äga11cle dom cll<'I' hcslut 

.f(irc/iggt•r fiirordna 11111 1·årcl11adc11 

e/ier rnd so111,li11ncs skiil(~t. 

fi'irorcl11anc/C' e11/ig1 ,liirsta strcket 

ka11 påyrkamle mcdclclas 11ra11 /111r11cl

,liirhamlli11g. Innan fiimrdnancle med-
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Fiireslagen ~vcle/se 

delas. skall 11101part1'11 herl't!as lill/iille 

mt y11ra sig iil'er 1·rkw11/e1. Har _/iir-

11rt!nande mt'ddl'lats. priirar rii11c11 

när 111åle1 clll'/" ärende! mxiires. 0111 

å1gärt!e11 skall hcs1d. 

Fiirord11a11de so111 1111 nii111111.1· gdr i 

1·crks1ällighe1 lika 111ed laga kra/i 

ägande dom men kan när so111 helst 

återkallas av rälten. 

I mdl elll'I" iire11clc 1111gdl'ncle 1·1/rcl

nad om barn gälla i .fi"åga om rä1te

gr/ngskos111ad andra och rrecli1· slrck

cna i srället/iir 18 kap. 1-7 111' rii111'

gå11gsbalkc11. 

Vardera parren skall hiira sin riir

tegångskos1nad. Part kan dock för

pliktas alf helt eller delvis ersälfa mot

parten dennes rättegångskosrnad. om 

han har .förfarit på sätt som al'ses i 

18 kap. J eller 6 .11 rättegångsbalken 

eller om annars särskilda skiil./iirelig

ga. 

Skall par! enlf~r andra s1rckc1 he/1 

eller dell'is ersiilta motpartens rii111•

gd11gskostnad och har partens stiill/ii

retriidare. 11111hwl eller hirrädc/iirfärit 

(Id sätt so111 m·ws i 18 ka(I. 3 1•llcr 

ti 11" riittcgd11gshalkc11 och diirigcno111 

rdllat k11srnadcn eller dl'I diimr. kan 

lwn/iir(lliktas att.iä111tl' parten crsiitta 

kostnaden. Rätten kan hn/11ta hiim111 

iiren utan rrka111/e. 

Fiin1a-l rl'cl/c 1"/n-/.. c ·na if"a mor1·1 ·a

ra 11d1• ril/ii111p11i11g l'icl måll'll l'ill'r 

iirl'!lclc•/.1 h1111dliigg11i11g i hiigrl' riitt. 
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7 kap. 

I kostnaden för barnets underhåll 
tage enl'ar av föräldrarna del efter 
sin förmåga. 

Fader eller moder, som ej har 
vårdnaden om barnet, skall betala 
underhållsbidrag. Tillkommer vård

naden om ham i h<'s1tle11d<' iiktcmka11 

endast den ene av .fiiriifdmnw och 
leva de ej e.tier domstols beslut eller 

efjesr på grund m· söndring åtskilda. 
gälle dock vad i 5 kap. giftermåls
balken stadgas. 

Det åligger barnavårdsniimnd. 
som enligt 3 kap. 4 11 skall sörja för 
att faderskapet till barn utom iikte11-

ska11 faststiilles, att tillse att barnet 
tillförsiikras underhåll. 

Har make under sin vårdnad barn 

I kostnaden för barnets underhåll 
skall l'ar och en av föräldrarna taga 

del efter sin förmåga. 

Fader eller moder, som ej har 
drdnaden om barnet, skall betala 
underhållsbidrag. Am .fiiriiltlrama 

gi/ia med 1·ara11tlm mrn tillkommer 
vårdnaden om hamet endast den ene 
av dem och leva de ej åtskilda, gäller 

dock 5 kap. giftermålsbalken. 

Det åligger barnavårdsnämnd, 
som enligt } kap. I 11· skall sörja för 

att faderskapet till barn fastställes. 
att tillse att barnet tillförsäkras un
derhåll. 

Har make under sin vårdnad barn 
i rid(i.:ar<' gifie ellN llfom äkrl'11skap. som <~i är ä1·e11 andra makens ham. 

mre andra maken jiimte honom är andra maken jiimte honom skyl-
skyldig att efter sin förmåga bidraga dig att efter sin förmåga bidraga till 
till barnets underhåll. så llinge äk- barnets underhåll, så länge iiktenska-
tenskapet består. pet består. 

Vad nu sagts medför ej iinclring i den underhållsskyldighet som må åligga 
den andre av barnets föriilclrar. 

Avtal angående fullgörande för 
framtiden av underhållsskyldighet 
som ovan siigs urgiir<' ej hinder för 
den underhi'illsbedttigade att göra 
giillande riitt till högre underhållsbi

drag. 
Giiller avtalet underhåll enligt I ~ 

Avtal angående fullgörande för 
framtiden av underhållsskyldighet 
som ovan siigs utgiir e.i hinder för elen 
underhållsberiittigade att göra giil
lande riitt till högre underhållsbi

drag. 

Giiller avtalet underhåll enligt I ~ 
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till barn 111r1111 iik1e111kap. rare det 
dock bindande för den underhållsbe
riittigade, om avtalet slutits genom 
skriftlig, av två personer bcvitlnad 
handling och godkänts av barna
vårdsniim nden. I far mod<'m i·drdna

den r1111 hamet. iige hon sluta avtal 
som nu sagts. ändd all hon ej uppnått 
myndig ålder. lnnefatLar avtalet åta
gande all till barnets underhåll lll

gil'(J vissI belopp en gång för alla. 

skall beloppet betalas till barnavårds
niimnden, och 1·lmlc med beloppet 
så.fiir/ilrct som i 4 kap. 6 ~ sägs ined 
avseende il diir nänrnt eng<,ngsbe

lopp. 

Avtal angående underhållsbidrag 

till harn md slutasjä1111·iilföre barnets 

födelse. 

Fader till barn utom äkrenskap 1·arc 

skyldig, all ,~fier l'(Ji/ med hänsyn till 

hans och moclems rillkor må anses 

skiiligt. hidraga till hennes llllllcrhåll 

uncl<'r sex reckor .fiire och sex reckor 
<:/ier neclk11ms1e11. Vid hcräknande m· 

clctta tmclcrhållshiclmg skall hämy11 

wgasiiimriil till de särskilda kos111mlff 

som orsakas ar/iirloss11i11gcn . .llcc/!iir 

lwrnndcskap eller am11i11g cllff annan 

rdrcl om hamet m·seriirt hinclff i mr1-

clcms .f(irl'iirrsrcrksamhet. eller dclra

ger hon sig !!iukdom genom hm•ande

skapet eller nedkomsten. må fadern 

k1m11afiir11/iktas all hidmga till hcn11n 

1111cl<'l'hdll 11nd<'r liingrc' ticl iin 1111 sagts. 

clock hr'igst undi'r )ini md11acl1•r _!iire 

od1 nio mdnaclt'r e/ier nedkomsten. 

Dr'irfiul<:m. iige modem riitt att al' 

24 

Fiircslagen ~vdef1·e 

till barn rars.fiiriilclmr rarken ricl d<'ss 

j(jdelse 1•om eller därefter ha \'{/fil gifta 

med l'(Jrandra, är det dock bindande 
för den underhållsberätligade, om 
avtalet slutits genom skriftlig, av två 
personer bevittnad handling och 
godkänts av barnavårdsnämnden. 
Vårdnadshavare .tär sluta avtal som 
nu har angetts, även om vårdnads

hal'(Jren ei har uppnått myndig ålder. 
lnnefatlar avtalet åtagande att till 
barnets underhåll utge visst belopp 
en gång för alla, skall beloppet be
talas till barnavårdsnämnden, och 
skall med beloppet så .förfaras som 
i 4 kap. 6 ~ sägs med avseende på 

där nämnt engångsbelopp. 
Avtal angående underhållsbidrag 

till barn kan slutas iiren före barnets 
födelse. 

Talan om 11nderhdll till barn 

llf'f'/ages m· rätten i elen ort cliir s1•a

randen har sill lwmrist. Sådan .fi'åga 

kan räckas iiren i sa111ha11d 111ecl 111<1! 

riirande .tims1iilla11de ar jaclcrskapct 

till barn. 

Första s~rcket utgör ei hinder att 
1117ptaga/i'dga 011111mlerhdll i sam hand 

111ed iiktcnskapsmdl. 
Finns <'i hchiir(g clo111s1ol t'11lig1 mcl 

som sägs i !ii1'\'la <'lll'r andra .11rcke1. 

llfl/Hagn mdlet ai· Stock/10/1111 ti11gs-

riill. 
Har rätten att m'giira l'ilken m·flera 

111iin som är.fäder till barnet . .tär talan 
om underhållsbidrag l'.i wövas slutligt 

innan .f'aderskap!)/rågan har al'giorts 
genom dom som vunnit laga kraji. 
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hl'hållningen i boet, innan Gl"l'S- och 

tcsf(lll1en1.~/011er utgå, erhålla det he

/Ofl/1 som e1fiirclras rill ji!/~~iirande m· 

undC'l'hållsskyldighcrcn emot h<'nnc.fiir 

tiden <'.fiC'I' diicl~fal/('f. 

Vad i./iirsta och andra styckena sägs 

om jiulem skall, där bamet.fiidl's diifl 

l'llcr hal'ancleska{ll'I al'brutits. i den 

mån der .finnes skiil~~/ gälla dC'll som 

hq/i samlag ml'd modem å tid dd har

nc'f kan mra al'lar. 0111 det ejJi"amsuir 

såsom 11san11111ik1 alf han är haml'IS 

fader. 

Vad i 7.{/iirsta stycket, andra s~rck

ct jiirsta punkren sa1111 rredi<' stycke/ 

ärc'/ISlllll 8 .\\ är stacf~a/ om artal eller 

dom riirandc' 1111derluill till ham 1//11111 

äktenska{I skall äga mo1.warande 1il/

lä111{1ning med m·seendc å 1111dC'l'luill. 

som enlig/ rad i .fiiremrande paragraf' 

sägs 1il/k1111111wr modem. 

25 

Fih·eslagen ll'<lel~<' 

11 ~ 

I mål om 11111/Nhåll rill ham .far 

rårcl11aclslwmrc ./iira ralan .fiir ha mer. 

iil'ell om 1•ård11adshal'(Jr<'ll ej har 11(1(1-

milf mrnd~~ ålder. Ar särskildtiirmw1-

dar<' .förordnad för harnct. har han 

samma räl/ al/ föra ralan /iir bamcr. 

>fren hamarårdsniim11d som enligt:! 11· 

/rl'dic Sf\'ckcr skall rill~c al/ hanwt ri/1-

/örsi:ikras 1111dNhål/ /är föra såclan /a

lan. Var och en som kan/iira talan/iir 

barnet skall bN<'das ril{fal/e a11y11ra sig 

i målet. 

U11clcrluillshiclrag.fi/r hcsriimmm rill 

olika hel11p11fiir särskilda eldar ar 1111-

dcrluilfwiclcn. 

Undcrluill 1ill ham jilr C'j 11101 elen 

1111dcrluilf1skrld~~cs hesrriclandc hl'

s1ii111111as .frir rid efiN dcr hanwr /i·//1 
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26 

Föreslage11 lwlefw' 

adcr11111 år. innan det k11n til//iirlirligcn 

bediimas h11rurid11 1111derhållsskyldig

he1 jiireligger diire/ier. 

IH 

I mdl om 1111derhdll ril/ bam kan rät

tcn/iir tiden i111ill dess laga kra/i ägande 

dom eller hesl11t.fiire/j!!,ger/(imrdna om 

underhållet e,/ier vadsomjinnes skäligt. 

S/..yldighet att utge bidrag .tär dock <:i 
dläggas någon. 0111 icke sw11111/ika ski.il 

jiird~!!,ga att han iir hidrag.1skrkl~!!,. Har 

./i'dga 0111 undcrlnill riickrs i .samband 

med mål omjäststii//ande m·.fädcrskap 

fil/ bam. ,lär Jiimrdnande som 11t1 

11ii111nts c:i meddelas. om.flera män äro 

insrc"imda i må/er. 
Fiirordnande rn/f!!,t Jiirslil stycket 

kan flå yrkande ml'ddelas 11w11 hrnwl

.fiirhandling. Innan j(imrdnande med

dela.\, sk11/I mor11arrl'~1 beredas ril//iille 
att yttra sig iirer yrkandet. liar .fiir

ord11andc meddelats. whrnr rätten 
när 111dle1 mxiires. 11111 åtgiirdrn skall 

he.srå. 
Fiirordnande som nu niimnts gdr i 

rerksriillighet lika med laga krafi 

iigandl' dom llll'n kan när som helst 

åtl'rkallas cl\" ri:irre11. 

IH 

Har 11ågo11 genom skri/ilig. m· tl'å 

f1Crs11nc1' he1·ittnad handling dtagit s~!!, 

all till harn/iir l'ilket /(u/crska{Jel skall 
fasmällas utge 1111dNhållshidrag /iir tid 

i111il/ des.\ rc.rnltater m· h/od1111dl'rsiik

ning omfadcrskafl<'lfrireligger. gällff i 

/i"åga 0111 1·crk11iillighe1 pil :..:rund m· 

handlingen rnd som iirfiireskriret 0111 

rerbtiilliglwt på gruml ar /iirhinde/w 

att 111ge 11ndcrhåll enlit:r dc'nna balk. 
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Föreslagen lvdcl~e 
Betri!/fäncll' dtagancll' 1'11/igt jiirsra 

stycket skall i iirrf'.!.I i tillämpliga delar 

gälla l'acl som i lag cllN a1111a11 .fiir

ji11111i11g iirfiireskril'l't.fiirfilll eld rätten 

e11lf'.!.I I 2 f har meddelat fiirordnande 

om 1111derhdllsbidrag till barn. 

Om rätt all i rissa jilllfd ersä1111i11g 

m• allmänna mede/.fiir utgirna 1111der

luJl/shidrag .finnas särskilda bcs1iim-

111el.wr. 

14 ~ 

Har l'iss man enligt I kap. I 11 an

se/Is som barns fader och .filstställes 

all annan man är.fader till barnet, har 

den .förstnii11111de endast 0111 särskilda 

skäl.föreligga rätt till ersä11ni11g G\' den 

andre.för kosrnader som han har ha/i 

.för barnets .försöri11i11g. 

ID kap. 

9 ' ' 
A nsiika11 all ndgon skall fiirklaras 

omyndf'.!. skall. del /i"åga är om den som 

har 11p1111d11 m1·ndf~ ålder. llfl{ltagas ar 

rä11c11 i den ort där den som al'ses med 

amiik11i11gc11 har sitt hem1·ist. Finns ei 

behörig domstol enligt vad som nu har 

sagts, u11prages målet a1• Stockholms 

ti11gsrä11 . 
. frscr a11siik11i11grn att 1111dcrdrft: 

skall .fiirbli ompulf'.!. ä\'1'11 cfier 1111p-

11ådd mriulf~hctsdldN. hiir mdlct till 

den rätt där törmrndcrskapct är i11-

skril'ct l'lll'r. om i11~kril'lli11g icke ägt 

rum. till elen rätt där imkril'llillg skall 

ske. 

A miika11 om härn11dc a1· 0111r11df~

lw1s/iirklari11g llfl{Jlagcs m· den räl/ där 
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Föreslagen (vdel~e 

Jiim~rnderskapclför den omw1<lfl{C' är 

imkril>el. 

Ansökan om mn,1w/fl{he1stiirklaring 

.tär göras, .förl//om al' den som ansök-

11i11gen gäller. ai• hans make och när

mas/e .f;ä11der så ock a1• ö1•er.fönny11-

dare11 sam/, i.låll som a1•ses i 2 .11, av 

.liirmyndaren. 

lläl'ande m• omrndfl{he1sfiirklaring 

.tär siikas m· den om1·mlfl{e siäh-. hans 

.fbrm1"/l(lare eller ö1•c•1Jiirmr11daren. 

11 ~ 

liar ansökan om 01m·11dfl{hc1s/(ir

klaring gjons a1• de11. l'ars försä11a11de 

i mm·ndf~/wt dl'/ är fi·dl{a 0111. eller 

hardc1111e mccfl{il'il all omwulfl{he1sför

klari11g meddelas. får räl/en 111a11 h11-

v11dförhand/i11g omedelbar! ./Öre/aga 

måle1 fil/ mxöra11de. 

I annal fall än som m•ses i försla 

slyckN skall räl/en 111/ärdafiireläggan

de fiir de11. mrs fiirsii11ande i omvndig

het det är/i·dga om. all s1·ara i målet. 

Angående sclda111 fiire/äggande gäl/N 

vad som iir /jjreskrivel om slämning. 

Om den. rnrs fiirsä11ande i omyndfl{

hel del är fi·åga om. 11ppcnhar/igc11 l'.i 

f(irsldr 1·1ul sake11 gäller eller skulle lida 

a/frarlfl{ skada al' all fä del ai• ansiik-

11i11gc11 om omr11dighe1sförk/aring, 

skall rii11e11 .fbrordna god ma11 1•amm 

sägs i 18 kap. all i målc1 före1riida ho

mun och hemka hans räl/. /li"dga om 

ersii11ni11g 1ill såda11 god man äga he

s1ämmd~erna i 13 .11 andra .wvckel om 

ersä1111i11g fil/ hilriide mo1wara11de 1ill

lämpni11g. 
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För<'slag<'f1 (vdl'ls<' 

IH 

Ansökan av d('ll som försalfs i 

umyndigh<'f alf bli .förklarad myndig 

.tär. om den ./imws uppenbart ogrun

dad. avslås om<'d<'lbarr utan huvll(/för

handlinr;. Har ansökan om hävand<' m• 

omyndigh<'fsfiirklarinr; g;orts <'Il('/' till

stvrkts GI' såväl_fiirmyndar<'n som över

.förmyndaren . .tär mål<'/ också för<'ra

gas rill avgörand<' om<'d<'lbarr utan hu

ru<(fiirhamlling. om .fiirmyndar<'ns e/-

1('1' öve1:fiir111y11darens insrällels<' l'.i.fin

ll<'S 1•ara bl'hiil'lig.för mål<'f.s utrl'dning. 

I annat fall än som avses i .fiirsra 

styck<'f skall räl/<'11 ut(iirda./Örl'läggan

de för den som ansökningen gäller, 

.förmyndaren och överförmyndaren alf 

svara i målet, allt i den mån de ~i 

ha g;ort eller rillstyrkt ansökningen. 

Angående sådalll ./Öre/äggande gäller 

l'Od som är ./Öreskril>et om stämning. 

IH 

Har ansökan gjorrs alf någon skall 

fih"k/aras omyndig oc/1.för<'ligger <'i/all 

som a1'S<'S i 11 1'i fr<'di<' stvckN. skall 

rälfen .fiirordna biträde att hel'Gka 

hans rälf i måll't. om der ('i är uppen

harr alf biträde ei <'1/ordras. Begär den 

som fiirsalfs i omyndiglwr alf fih"klaras 

åt<'r myndig, skall rälf<'gångsbirräde 

också.förordnas. om d<'f <'i är upp<'n

harr alf biträde <-'.i ('l'/Orclras. 

Den somförordnars tHI rätt<'gångshi

träde har efi('I' räll<'ns prövning rälf rill 

skäl(i: ersälf11i11g GI' allmänna nwde/för 

arbcre. tidsspillan och utlägg som upp

draget krärt. Ersälfningen skall stanna 

på sratwerket. sål'ida ei morpart<'n rill 

den. fiir 1•ilk<'n rälf<'gångsbiträde för

ordnats._linn<'s höra åläggas alf golfgö

ra .1w1s1'<'rke1 kosmaden. 
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Förcslage11 lvdelse 

14 ~ 

Kan dom i mål om omyndighetsför

klaring <'.i ges omedelbart. får räffen. 

om driiismål llfl{lenharligen skulle 

medfbra./i1ra/iir den \'{/rs/iirsäflande 

i omyndighet det är.fråga om eller.tör 

ha11s ege11dom . .fiirord11a alf ha11 skall 

l'ara omrndfr.:./iir tide11 intill dess målet 

avgiires m· räfle11. Förord11ande som 

nu nämnts .tär meddelas ura11 l11/l'/1d

./örhamlli11g. 

/1111a11 .fbrord11a11de enlfr.:t .första 

s~vcket meddelas. skall. om det kan 

ske utan märklig tidswdräkt, den vars 

.fbrsätta11de i omy11dighe1 det är ji"åga 

om beredas til(tälle att yflra s(~. Fiir

ord11a11det ka11 11är som helst årerkal

las av räflen. 

IH 

Räflenfär ~i.förklara 11ågon omyn

dig eller .förklara någon årer myndig 

uran afl läkarintyg angående hans sin

nestillstånd har.företetfs. Närmare be

stämmelser om sådant illfyg meddelas 

av regeringen. 

16 ~ 

17 ~ 

Har de11 som förklarats om1·ndfr.: bli

vit /(irklarcul åter my11dfr.:. t<1r talan 

mot domenfi1llfölias al' l'ar och en som 

enligt JO .11 är behörig afl fiira talan om 

hans /iir.~älfandc i omvndighet. så ock 

av(örmvndaren, 

Dom mrfr.:enom någon .förklarats 

omyndig samt tiirordnande som m•ses i 
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Nuvarandr lvdelse 

31 

Föreslagen lvdelse 

14 .11 skall ofördröjligen f.(enom rättens 
fiirsorg kungöras i Post- och Inrikes 

Tidningar. 
Har dom. l'arigenom någon förkla

rats omyndig. blivit ändrad i höwe rälf 

f.(enom dom som wmnit laga kra/i, 
eller har den som förklarars omyndig 

./iirklarats äter n~vndiK genom laga 
krati ägande dom. ell<'I" har förord

nande som al'S<'S i 14 § åt<'l"kallats eller 

i högre rälf upphävts, skall kunf.(örelse 

därom ske enlf~tfiirsta srvcket. 

11 kap. 

För und<'l"årigt barn i äktenskap 

vare föriildrarna förmyndare. Dör en 
av föräldrarna. eller kan någon av 
dem enligt 4 ~ icke vara förmyndare, 
eller wmler någon av dem entledigad 
från förmynderskapet. rnre den and
re barnets förmyndare. 

För barn som srår under vårdnad 
m· bägge föräldrarna äro föräldrarna 
förmyndare. Dör en av föräldrarna 
eller kan någon av dem enligt 4 ~ 
icke vara förmyndare. eller blir nå
gon av dem entledigad från förmyn
derskapet, iir den andre barnets för-
myndare. 

Dömes rill äktenskapsskillnad mel- För barn som står under vårdnad 
lan/öräldrama. vare den bamets/iir- a1• endasr den ene av sina föräldrar 

mrndarc. som skall hava vårdnaden är denne ensam .förmyndare. 
om det. Varder eljest _förordnat alf 

1·ård11aden skall tillkomma allenast 
den ene m·/öräldrama. 1•are han ock 
.!ifrmyndare. 

För underdrigt barn utom äktenskap 

vare modem .fbrmvndare. Har värd

naden om bamer rillagrs fadern. vare 

han dess .fbrmyndare. 

2 ' ' 
/ngdr 1111derårf~1 barn äktenskap. 

skall den som vid äkrenskapets ingåen

de varj(irmrndare/ör barnet alltjämr 

vara barnets .fbrmvndare. 
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Nul'arandl' lvdelse 

32 

Föreslagen lwlelse 

IH 

Fråga om Jömrd11a11de a1· /örmv11-

dare.fiir underårig upptages av de11 räl/ 

där/ih-my11derskape1 är inskri1'l'I eller. 

om i11skrfr11i11g m• /bm(rnderskaper 

icke ägt rum. av den rätt där inskriv

ning skall ske. 

Då ndgon som upp11å11 my11dig <lider 

förklaras omy11d~g. skall /iirmymlare 

/iimrdnas a1• de11 riill där ansiik11i11ge11 

om omvndighets/iirklari11g giordes. Er

./i>rdra.1· l!I' /örmvndare. skall sådan 

.förordnas a1• den rätt där/iirmynder

skaper är inskri1•c•1. 

Frdga om e111lediga11de a1• /iirmrn

dare upptages av den riitt där/Öm(l'll

derskapet är inskril'et eller skall inskri-

1•as. 

IH 

I ärende om förordnande m• för
n(vndare skall rärte11 b<'l'eda iii•er/iir

mvndare11 rilltälle att lämna./(irslag på 

person som iir lämplig /iir uppdraget. 

14 ~ 

Ingen .tär ./iimrdnas till /ijrmvndare 

eller emledigas fi"ån sddan be/ållning 

uran att ha fdrr rill(iille att yttra s~g i 

ärendet. 

IH 

Kan slutligt beslut C'.iges omedelbart i 

ärende om .fiirordnande av förmynda

re. får rii11e11. om omeclelhar l'{]rd <'l'

/ordras om elen omyndiges angelägen

heter. förordna förmyndare fiir tiden 
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N111·arwule ~vdelsc 

3 Riksdagm /'l?IJ. I sam/. Nr I 70 

33 

Fiircs/agc11 ll'dl'lsc 

i111ill d<'ss ärendet avgöres ai• rätten. 

Har i mål om om1'fl(f(!!,hcrsförklari11g 

rä11e11 nwddelar hcs/111 c11/ig1 10 kap. 

14 .11· om art dc11. mrs jörsä11a11dc i 

omy1111ighe1 dl'I ärfråga om. skall vara 

omr11d(!!,/(ir 1ide11 i111ill dess mdlcr avgö

res. skall rä11e11 i där a11git·e11 ord11i11g 

Jorord11a jiirmy11dare fbr '10110111 för 

11iim11da rid. 

16 ~ 

Uppkommcr.fi"dga om .fiirmr11dares 

e111lec/iga11de av orsak som anges i 9 ,, 

och ka11 slut/;!!,! beslut ei ges 0111cdc/

barr. får rä11e11. om drii/mnil skulle 

medföra fara fiir dc11 omy11diges rätt 

och hiisra. fiirordna om Firmy11dari·11s 

skilia11dc /i-ån 111ö1•11i11gc11 G\' Jiir111r11-

derskape1 f{jr 1idc11 i111ill dess ärc11de1 

avgöres m· rii11e11. 

IH 

!1111a11 hcsl111 killas 0111 /örmmda

rc11s skiliandc Få11 111ö1·11i11g1•11 m· /i.ir

mv11derskapcl. skall. 0111 det ka11 ske 

111a11märkl~r.:1ids111dräk1. /lirmv11darc11 

beredas ril//al/e art vrrra sig. 

A11siika11 om /Örm\'/1dares .fiirord

nande eller cntll'diga11de !dr giiras. 

förutom m• örer/iir111r11dare11 och /Ör

my11darc. m· dl'n 01111·111/(!!,c siälr. om 
han fi'llr sexton dr. samt av hans make 

och närmaste /i"änder. Fiirmyndare. 

som giort Si!!. skr!diP. till fiirsummel~c i 

1·ård11ade11 0111 underårig, fdr entledi

gas ären på ansökan al' barnavårds

nämnd. håga som m·ses i de1111a pa

ragraf skall rä11e11 också taga llflfl 

.~;äll'lnam. när anledning förekommer 

därrill. 
I ärende som al'ses i första stycket 
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N11vara11de lw/e/se 

34 

Fiires/agc11 lwlelse 

skall rii11e11. när dcr riir omrndig .w1111 

.fi'llt sexto11 år. bereda de1111e til//(il/e art 

yttras~~. om det ka11 ske. 

Afor riitrcm beslut i ärende som avses 

i.första stvcke(/är tala11 /öras, förutom 

av de11 som beslut<'f särskilt riir. av i•ar 

och e11 som har rätt arr giira amiikan. 

12 kap. 

I s 

' 
Förmynderskap för underårig skall inskrivas, då 

I. särskild förmyndare förordnas för den underårige, 
2. den underårige annorledes än genom upptagande av lån har förvärvat 

egendom, som skall stå under förmyndarens förvaltning och som till sitt 
värde överstiger ett belopp motsvarande två gånger giillande basbelopp enligt 
lagen (1962:381) om allmän försäkring, 

3. rätten av annan särskild anledning finner att inskrivning bör ske. 
Inskrivningen skall ske hos rätten 

i den ort. där den som utövar för
mynderskapet har hemvist inom ri
ket eller. om inskrivningen föranle
des av att fader eller moder som en
sam utövat förmynderskapet avlidit, 
där denn·e senast haft sådant hem
vist. Ham föräldrar ri/I barn i äkren

ska{J. som uriiva förmynderskapet ge
mensamt, skilda hemvist. skall in
skrivningen ske där fadern har hem

vist eller. om den föranledes av fråga 
om moderns entledigande från för
mynderskapet. där hon har hemvist. 

Fi1111es ej domstol som e/icr vad ornn 

sra<~~as är behörig att verkställa in
skrivningen. skall denna ske vid 
Stockholms tingsrätt. 

Inskrivningen skall ske hos riitten 
i den ort. där den som utövar för
mynderskapet har hemvist inom ri
ket eller. om inskrivningen föranle
des av att fader eller moder som en
sam utövat förmynderskapet avlidit, 
där denne senast haft sådant hem
vist. Utiiva föräldrar förmynderska
pet gemensamt och ha de skilda 
hemvist. skall inskrivningen ske där 
fadern har hemvist eller. om den för
anledes av fråga om moderns ent
ledigande från förmynderskapet. diir 

hon har hemvist. Fi1111s ej domstol 

som enl~~r vad 1111 har sagrs är behörig 
att verkställa inskrivningen. skall 
denna ske vid Stockholms tingsrätt. 
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Nuvarande (rdelse Föreslage11 (1,delse 

15 kap. 

H 

Penningar eller värdepapper. som av förmyndaren innehavas för den 

omyndiges räkning, skola av honom så förvaras, alt de ej sammanblandas 

med penningar eller värdepapper, som tillhöra förmyndaren själv eller eljest 

innehavas av honom. 

Har den omyndige. aktier eller 

andra därmed jämförliga värdepap

per, över vilka enligt lag bok eller 

förteckning föres, skall förmyndaren 

tillse. at! den omyndige, så snart ske 

kan, där upptages som ägare. I fråga 

om aktier i aktiebolag, på vilket la

gen ( 1970:596) om förenklad aktie

hantering är tillämplig, skall förmyn

daren därjämte göra anmälan till får

teckning enligt 12 ~ nämnda lag. 

Har den omyndige aktier eller 

andra därmed jämförliga värdepap

per. över vilka enligt lag bok eller 

förteckning föres, skall förmyndaren 

tillse, att den omyndige. så snart ske 

kan. där upptages som ägare. I fråga 

om aktier i G1'.1·rämni11gsbo/ag eller så

daflf bolag på vilket lagen(] 970:596) 

om förenklad aktiehantering är till

lämplig skall förmyndaren därjämte 

göra anmälan till förteckning enligt 

3 kap. 12 § aktiebolags/agen (1975: 
1385) respektive 12 ,,1· lagen om för-

enklad aktiehantering. 
Andra stycket äger ej tillämpning Andra stycket äger ej tillämpning 

i fråga om aktier som har förvaltar- i fråga om aktier som har förvaltar-

registrerats enligt 16 ~ första stycket registrerats enligt 3 kap. 10 ~1 andra 

lagen om förenklad aktiehantering. stycket.förstap1111kte11 aktiebolags/agen 

eller 16 ~första stycket lagen om för

enklad aktiehantering. 

18 kap. 

IH 

Fråga omförurd11a11cle eller entledi

ga111/e m' god man som avses i I eller 

l .11· upptages av den rätt där ./iir

myndcrskapctjiir de11 omy11t11:~e är in

skrivt.'t eller skall inskrivas. Skall f(ir-

11n·11dl'/'skap<'l ei vara inskril'et. avgö

res ,/i'åga11 om behiirig domstol med 

mo1svara111fe tillämpning av 12 kap. 

I .11 andra s/y('ket. 

Uppkommer vid 111redning av döds

bo /i"1/ga om (örord11ande m' god man 

cnlf~l 4 11. hör ärcndcr rill den rätt var-
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Nm•ar{1111le fwlelse 

36 

Föres/agen lrdelw' 

unclff boe1 lrdcr. Skall god man elje~1 

.fiirordnas enligt niimnda lagrum eller 

cnlj"t 3 11. ankommer det {lå rätten i 

den nrt där den /iir l'i/ken god manthr

ordnas har egendom ellcr e(jesl hehol' 

m· god man harr[l[lal 1·j". [r/()l"(/ras nr 

god man ellN llflflSldr/i"åga om en1le

diga11de m· god 111a11. llflfl/ages ärendet 

ar elen rätt där godmanska{lel är in

skriret. 

IH 

Bestämmelserna i 11 ka[I. 14-17 11·,1· 

om/iirmyndarc gälla i tilläm[llf"a delar 
i.fi"t'iga om god man. l lärvid skola he

s1ä111111elwma i 11 ka[I. J 7 11 om 

omrndi". hans make och närmaste 

.fi"ändcr. då ji"åga är om godmanska[I 

som arses i 3 eller 4 1'. gälla elen, .för 

l'ilken god 111a11.fiirord11ats. samt de11-

1ws make och niirmaste .fi"iincler. Då 

.fi"dga är 0111 godmanskap.fiir omyndf". 

har ä1·e11)iir111y11dare11 s(i</an behiiri"
hct som anges i 11 kap. 17 f I.fil/I som 

m•w·s i 2 11 .fbrsta stl'Cket .fdr dock .fiir-

111y11dare11 ('j/iira talan mot rättens be

s/I//. 

20 kap. 

Vi'isa bestämmelser om rätte

gången 

Mål och iircndcn rörande 
äktenskaplig börd, adop
tion, vårdnad och undcr

hål I 
I ' ~ 

Vissa gemensamma bestämmel
ser om rättegången 

Talan angående äktrnskaplig hörd I mål om fader.skap. 1•ård11ad. 11m-

111å väckas rid rätten i den ort. där har- gä11gesrii11. 1111dNhåll och omrndi"-

llC'l har sitt hemvist. eller. om dc1 m•- hetsfiirklaring eller dess hii1·a11de iiga 
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Numrande (wle/se /-(Jr<'slagrn ll'dr!lw 

lidir. l'icl den rätt som har a1111ppraga 15 kap. l9. 30 och 311 a .h' gi/iermdls-

tl'ist om arv e/ier harner. ha/kc11111otsrnra11cle rilli.impning. 

2 ' ' 

.:ir parr i mål som m·ws i 1 .1' 1111dcr

drf!!,. iige/iir111y11daren eller god 111a11. 

diir sddan cnlf!!,1 18 kap. skall/iirord

nas. /(ira ra/a11 tör honom. 

Modem skall hiiras i mdler. om de/ 

kan ske. 

3 ' ' 

J 'isras de11. 11101 1·i/ki'11 ralan c11lf!!.I 

dcn11a ha/k rik ras. {'d okänd ort. skall 

hans ri.irr i saken hcrnkas ar god 111011 

1'11/f!!.1 18 kaf'. Dl'rsamma gälll'r. 0111 

han l'isras {'il ki.i11d ort 1110111 riker 111c11 

\llllllllingen l'lll'I" andra handlingar i 

mdll'I ej k111111a cll'(!!,es honom l'llcr han 

1111derldrer arr srälla ombucl /iir sf!!, och 

särskilcla skäl /iirc/f!!,ga arr !iirord11a 

god man. Gode 11w1111c11 skall samrdda 

mi'd f'llrl./iir 1·ilkl'11 han har/iirord11ats. 

i di'n mån cler kan ske. 

I ti"dga 0111 Nsii1111i11g till god man 

som m·ws i /iirsra srrcket giilll'r rad 

som thn'skril'CS i /() ka{'. 13 1'· 0111 er

siirtning dr räfll•gling<>hitriide. 

Rättcgd11gsbalk1·ns hcstä111111dwr 

0111 hä1111ni11g m· {'Ort äga 1110/.\1'(1/Wlcfl' 

rilli.im{'ning t>d den som i annan cgcn
skaf' iin 1·i11111' elll'I" sakk111111f!!, skall hii

ras i 1111il eller iirendc som al'ses i den

na balk. 

Di/ ti"c/ga iir 0111 omrndf!!.hcrstiirk/a

ring. h1ir iakrragas arr tiimrd11amle om 

\krldighcr all i11Stiilla sf!!. fll'rson/igcn ej 

ges hcrrä//(111clc den som m·scs med 

c1miikni11gcn. 0111 i11Sliilll'lw11 skulle 

k111111a nwd/iira men ellN tära /(ir ho-

1/0111. 

.4.nsiikan 0111 annan ri.ille/IS dtgi.ird 

ml'd m•sc1•11cle på Jiir111r11dcrska11 i.in 

tiirmrndares Jiimrd11a11de eller enrle

cliga11de /i/r. sd1'ida ti·dga ej iir om 
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fliul'arancle (wlelse 

4 ' ~ 

38 

Fiircslagen (nlelse 

ärende enl(i.:t 9 kap. la .f giiras. /(ir-

11/0111 m· iirer/iirmrndart'n och /vrml'n

dar(', a1· den omrl/(fige sjiifl'. om han 

!_i"llt sexton tir. sa1111 m· hans make och 

niimws1c .fi"iindcr. Fråga som al'ses i 

den11a paragrqlskall rii11e11 också taga 

11/1/1 .\iälvma111. 11är anledning .före

kommer därrill. 

I iir('l11/e so111 a1•ses i fijrsta st\"Cker 

skall rätr1·11. när dcr rör 01111'1111(-..: som 

./i'llt sexton dr. hNeda denne rill!älle 

arry11ra s(i.:. !J/11 dt'I kan ske . 

. \for riilfrns hn/111 i iircnde som al'

.1es i/Ör.11a stn ki •t !dr talan /iira1. /iir-

1110111 a1· den som h1'Sl111er siirskilr rör. 

m· 1·ar och 1•11 som har räl/ all giira a11-

siik11n . 

. lfot hes/111. rnr~t:C'nom dl'{!iirelagls 

jiirmrndare all l'id l'ile .fiilft:iira l'issr 

dlfi.:.i.:amll'. /dr talan ./iire1.1· rnda11 i 

samband 111ed klagan iil'cr rärrem bc

s/111 0111 111dii111al/(ll' al' rirer. 

Örcr/iirmrndarcm 1ill\ldllll fil/ d1-

giird lwrrä/ii111de 11111rndfi.:s 1'gl'l/{/11111 

.fi/r siikas endasr m·.fiir111yndarcn. Mot 

iil'crfiirmyndarens bl's/111 i slida/Il 

ärende och mol lil'cr/iirmyndarens/i)r-

1m/11ande. atf./iirhcluill enff~t 15 kap. 

9 11· andra stvcket ej skall giilla . .fi/r ta

fan/iiras endast m·.fc'irmyl/{laren samr. 

sdl'ida iirender 11ngdr 11111'1iinderwgan

dem· egendom. 1·ariil'cr den omyndigt' 

räder. eller d1erkallC'l.1c m· fiir111ynda

rcns ellN iil'cr/iir111ymlarl'!1S tillstdnd 

.fiir omyndig all drira niiri11g. av den 

11111.rndige sjiilr. 11111 lwnfi'//1 sex1011 iir . 

. Hor iil'er/iirmvll!/arens hes/111 i tid/ 

som m·s1•s i 13 kap. 8 ·'' rrcdjl' strcket 

/år 1afa11 ci /iiras. 
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/Vurarand<' ~rde/se 

Laga clo111s10/ i iirende 0111 a11ragan

cle av ado11rii·harn l'(lre riilll'n i den orr. 

där ado11ranrcn har sill lwml'ist. 

6 ' ' 

39 

Föreslagen ~wlelse 

Besrii111111d5er1w i 3 och 1 11·11 0111 

Jiir111y11clare uch.fiirmrnclcrskafl gälla i 

rilliimpt1:i.:a delar herrä/fimde god man 

och gocl111anska11. lliin•id skola he

srii111111e/sema 0111 11myml~i.:. hans 

111ak1' och 11är111asre .fi·ändN. del ,li"c/ga 

är om godmanskafl s11111 m•ses i 18 kafl. 

3 eller 4 11'. gälla den. ,liir l'i/kcn gocl 

man .fiirorclnars. sa1111 dennes make 

och 11iirmaste/i"ii11cler. Då_li"åga iir om 

god111anska11.fiir omyndig. har i ärende 

som (11'.Si'S i 3 ,1 ih·en Jiir111.r/l(/arc11 så

dan hchiirfi.:hcr som anges där. 

I ärende om a111agamle m· ado{llh'- Ta/a11 mot ö1•er/(irmv11darc11s hes/ut 

bam skall rärren i11hdmra Uflp/nningar i iircnclc l'llligl drnna balk fiircs skrifi-

om hamer och siikandi'n iil'cnsom hu- lfi.:cn hos riirren inom ri·å l'l'l'kor /i"ån 

rui•ida l'eder/ag eller hid1'ag rill hamcrs den dag klagandi'n/ick del m· heslurer. 

1111derflliff ärgh·cr cll1'r llffiisr. Har bar-

net ei ti·llr aderro11 lir. skall .1·1tra11dc 

inhämras !idn bamrmirds11ämnd1'11 i 

den kommun där sökanden är kyrko-

hok/iircl och Fdn harnal'årdsnämmlcn 

i den kommun diir den som har vdrd-

naden om hamer iir kyrkohok{iird. 

Fader eller moder, rars sc1111rvcke rill 

adoprionen ei cr/im/ras. rnrde ändock 

hörd. där di'! kan ske. Vid wloprion av 

adofllil'ham skall i·ad nu sagr.s i sräller 

gälla adopranren eller. om make 

adop11•rar andra 111ake11s barn. cm·ar 

m• makarna. Fin11es särskild /iirm1·n

clart>, l'ars \Wl1f1'l-kl' ei erfim/ras. skall 

ock han höras. 



Prop. 1975176:170 

Nul'arancle ~rclclse 

7 ' ' 

40 

hircs/agen ~rdclse 

I md/ eller ärcnde. cliir iircr/iirmrn

darrn _liirt wlan. _liir rii11rn. 11iir skäl 

_liirelf~ga. rid mci!ets eller iiri'l11/c1s m·

giirandc' ti/h•rkii1111a iii'c1/iir1111·nclarcn 

crsii11ni11g m· i1ll111iin11a mcclcl .Jiir del 

arbe1e han 11cdlag1 {J<i må/els clll'r 

iire11dc1s 111/iim11dc• sa1111./iir 11iicli~a 111-

gi/il'I'. l?c"i11en 11riil'l!r ock\d h11rurida 

ersä1111i11gcn skall dtc1gii/clas ar iil'er

,liir111r11clarcns 11101par1 eller s1a1111a {Jil 
s1a1s1·l'rke1. 

Örcr/iirm_\'lldarc11 _lår a11/i1a omhwl 

i 111cil clll'I' iircmle där lri111,liir tcila11 . 

. \fo1 rdllcm bes/111iiirende11111 an- Bes/111 eller dom. s11m i 111dl 0111 

1aga11dc m· adop1irhart1 mcl 1a/a11 till/- omr11c/ighe1\/(irklaring eller i ärt•nck 

tölias ar 1·iika11clc11 ellC'/' den s11m \kall 11111 !iir1111·1ulcrskap e!IN godmanska(l 

hiiras i ärende•/. <'llli"' dc1111a halk 111cddch11· m· iil'cr/iir-

111y11clarrn eller rä11c11. liindcr 1i/l eficr

rii11elsc 111011 hi11cler ll\' alt wla11 /iires 

dän·111r11. J ·ad so111 1111 har .1ag1.1 gii!lc'I' 

<':i räl/ens al'görande. mrige110111 a\'/a/ 

0111 sa111ma11/ernad i oski/iat bo lräi•es 

eller/örmynclare eller god man dömes 

1il/ 111girnnclc ar .törs1111e1 ri1e. 

Fråga riirandc 1·cirel11ade11 om ham 

llflfllages ll\' riillcn i elen orl. diir elen 

som /rar l'lirdnadcn 11111 /wr11c1 /rar sill 

hcmrisl. 

lillan angciendc• 1111dC'l"lllill fil/ ham 

/i'1/ga om mål eller ärrncle. eliir 

hama1·drcls11ä11111cl c•lla iii·cr/iinm·n

clare har nit/ 1111.fiira 1a/a11. skall}{) 11 

lagen ( 1946:804) om il1/()ra11de m· nya 

rä11egd11gsbalkc11 iiga mo1s1·ara11de 

1illä111(lni11g. 
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11/lfltages lll' riillc'fl i dl'll ort. där 11·a

ra11dc11 har sill lwnm:St. Sdda11 fi'd~a 

kan l'iickas iil'l'll i sa111ha11d med mcil 

rörande f{idcrskaflel till ham 111n111 äk

rcn1kafl. A11gcic11dc rcila11 0111 1111der

hcill c11l(~1 7 Aa11. {() .11 cir modi'm riff 

barn 1110111 ciArc11skafl skall i·ad a11gd

.c11dc rcila11 om 1111dcrluill 1ill hanwr iir 

Sli11f~ar äga 111ols1·111w1dc tilliimf111i11g. 

l'cul i /iirsra och andra Sl\'ckc•11a 

s/adgas 11/giir ci hi11der all 11f1/J/aga ti·d

ga 1w11 där m·w·s i w1111ba11d med iik

lc •111/.:aflSllldf. 

41 

Fi)rcslagcn ~rdl'lse 

Fiirslil srrckcr gäller c'i mcil 0111 /(is1-

stiilla11dc a1• fildcrskafl eller 1111dcr!lllll 

lift ham. 

10 ~ 

I mdl !'/ler iirc11dc· som a11gdr rdrd- I mdl l'llcr iirc11de 1w11 m:1·c·s i dc1111a 

11adc•11 ägc• rii11c11 a11tör1idl'11 i111il/ dess halk kan rä11c11. 11cir del ti1111cs lämfl-

faga Ara/i ägande dom <'ller hcs/111 /ii- li~I. /iimrd11a all /1'irha11dli11g skall ske 

rcliggC'/" tömrd11a därom c/icr rnd s11111 i1111111 s1ii11gda diirrar. 

ti1111es skäl(~/. 

Fiimrd11a11dl'. ramm i /iirs/a sfl'('/..c•f 

siigs. md flci rrka11dc mc•dd, ·fas 111a11 

h111·1l!f/iir!w11dli11g. {1111011 /iin1rcl11a11dc• 

mc·ddelas. skall rill!c'illl' a11 .1·11ra 1ig 

lil'errrka11dc•/ heredas 11111tpar1c11. I far 

Jiimrd11a11dc· meddclals. prii1•e riillc'll 

11är mcile1 eller iire11dcr al'giirn. 11111 

atgc'irdc•11 skall hc·111i. 

{f'irnrd11a11dc. 1ww11 111w1 sagts. 

gti11ge i 1·crk11iillighc1 lika med laga 

kra!i iiga11de c/11111 111e11 ka11 11iir som 

hels1 m· rii11c11 d1erkallas. 

I mdl 01111111ckrhclll 1ill ham tiJr mo

dem. om ho11 har 1·drd11adc11 0111 har-

1wt. /iira 1ala11./iir hamc·f. ä1·1·110111 hon 

ci llf'/llldll mrndig dlder. Ar särskild 

/iirmrndare tiir hame(/iirord11ad. har 

11 ~ 

Afo1 hcs/111.\'()/Il1111dcrrci11har111ccl

dcla1 1111dcr rii11c•gä11gc11 i Fi/.~a. som 

m·s1•.1· i 6 kap. 13 1". 7 kap. I:! 11• IO 
kap. 14 11• 11 ka11. 15 eller I fJ 11 d/l'/' I 8 

ka11. 13 1'. skall 1alan/iiras siirski/1. 
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/1iuvara11cl1• (rdelse 

han samma rärr arr /iira ra/an /ör har

ner. //al/ som avses i 7 ka[I. l ·'' tredje 

srvcker !iir iirl'n hamm·drd1·11ä111nd1'11 

/iira såda11 wla11. hlf och e11 som ka11 

/iira wlan/iir harnl'I skall Id rill/Zi//e all 

yrrra \"f~ i målet. 

U11derl11l!fl"hidrag md hcsriimmas ri// 

olika hclOflfl.fÖr särskilda clc/ar m· 1111-

dl'rhd//sriden. 

Undcr/111// till barn mil ej 111or den 

1111der/11]//sskl'/diges hesrriclande be

stii111111as /iir tid etier der harnt'I (~-//r 

aderton ilr. i1111an dcr kan ri//fiir/it/ige11 

beclömas. hurul'ida 11ndcrhiillsskrlclig

he1 /iireliggl'r clärl'ficr. 

IH 
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Föreslagen (rdclse 

I mdl angdencle unclerhd// iige rärr1•n Jfor horrärrens bes/111 i jidga som 

art /iir riden inri// dess laga krafi ägan- m•scs i 11 ·'' !dr /a/an ej /t'iras. Dct.mm-

dc• dom clll'r hes/ur fiirch~gl'r/iirorclna ma giilll'r ärende so111.fiirsr har hand-

cliirom efier rnd som tinnes skii/igr. /agrs ar iirerfiirmyndarcn. 

Skrldighcr a11111gira hidrag md dock ej 

11/äggas ncigon, med mindre' sannolika 

skäl fiire'ligga arr han är fliclragsskrl-

clig. 

I /i"dga 0111 fiirorclnancle som hiir ar

se.1 skall md i 10 f andra och rredjc 

.1"f\'ckcna sr111("as iiga mots1·aramle till

/ ä 111 /l/1 i ng. 

21 kap. 

IH 

Beslut enligt detta kapitel som ej Länsrätten kan fiirordna att beslut 
avser utdömande av vite eller erslitt- enligt detta kapitel som ej avser ut
ning for parts kostnad länder omc- dömande av vite eller ersättning för 
cle/harr till efterrättelse. 0111 ej annar parts kostnad skall lända till omedc/-

törordnas. har efterrlittelse. 
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1. Denna lag träder i kraft den I januari 1977, då lagen ( 1969:618) om 

faststiillancle av faderskapet till harn utom iiktenskap ~kall upphöra att giilla. 

2. Talan som avses i 3 kap. I ~ får icke väckas, om rätten till motsvarande 

talan på grund av äldre besfämmelser har gått förlorad före ikraftträdandet 
av denna lag. 

3. Har arvinge till man som enligt äldre bestäm;nelser skall anses som 

fader till visst barn väckt talan angående barnets äktenskapliga börd och 

iir målet anhängigt vid ikrafttriidandet av denna lag, skall talan slutligt prövas 

utan hinder av att motsvarande riitt att fi.ira talan ej föreligger enligt de 

nya bestiimmelserna. I fråga om fi.irutsiittningarna för bifall till talan giiller 

I kap. 2 * första stycket i dess nya lydelse. 
4. I fråga om barn som har fötts fi.ire utgången av år 1969 giiller betriiffande 

barnavårdsniimnden~ skyldighet att sörja för att foderskapet faststiilles vad 

som före utgången av år 1969 var föreskrivet om barnavårdsmans skyldighet 
i sådant avseende. Den nya bestämmelsen i 3 kap. 6 ~ andra stycket äger 

dock tillämpning även i sådant fall. 

5. I mål om fastställande av faderskap till barn kan talan om barnets 

egenskap av trolovningsharn enligt äldre rätt upptagas till prövning, om 

barnet iir fött före utgången av år 1969 eller elen uppgivne fadern har avlidit 

dessförinnan. 

6. Bestämmelserna i 7 kap. 10 ~ i dess äldre lydelse om skyldighet för 
fader till barn utom äktenskap att bidraga till underhåll av barnets moder 

iiger fortfarande tillämpning, om barnet har fötts före ikraftträdandet av 

denna lag. 

7. Har någon, före ikraftträdandet av denna lag, enligt 20 ~ lagen 

(1969:618) om fastställande av faderskapet till barn utom äktenskap skrift
ligen åtagit sig att utge underhållsbidrag till moder till barn utom äktenskap, 

gäller äldre bestämmelser i fråga om verkställighet på grund av handlingen. 

1 övrigt giiller i fn~ga om sådant åtagande i tilHimpliga delar vad som i 

lag eller annan författning iir föreskrivet för fall då rätten enligt 7 kap. 12 ~ 

föräldrabalken i dess nya lydelse har meddelat förordnande om underhålls

bidrag till barn. 
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2 Förslag till 
Lag om ändring i brottsbalken 

I hirigenom föreskrives att 7 kap. 4 ~ brottsbalken skall ha nedan angivna 

lydelse. 

:\'11rnra11dc lrdc/se Fiires/agcn lrdelse 

7 kap. 

4 ' ' 

Skiljer någon obehörigen barn under femton år från den som har vård
naden, dömes. om det ej iir brott mot frihet, för egenmäktighet med ham 

till böter eller fängelse i högst sex månader. 

Detsamma skall giilla. om make Detsammaskallgiilla,om/iu/l'/"e/-

utan beaktansviirt skäl egenmiiktigt ler moder utan beaktansviirt skiil 

bortf'ör barn under femton år, som egenmiiktigt bortför barn under fem-

står under båda makamas vårdnad, ton år, som står under båda .fiiriilcl-

eller om make• el/i'/" 1111111111. som skall ramas vårdnad, eller om den som 

hava värdnaden. obehörigen bemiik- skall hava vårdnaden obehörigen be-
tigar sig barnet och diirigenom sjiilv miiktigar sig barnet och diirigenom 

tager sig riitt. sjiilv tager sig riitt. 

Denna lag triicler kraft elen I januari 1977. 

3 Fiirslag till 
Lag om ändring i utsökningslag1m (1877:31 s. I) 

lforigenom föreskrives att 54 a ~ utsiikningslagen ( 1877:3 I s. I) skall ha 
nedan angivna lydelse . 

.\111ww1clc /i clels1' 

54 a ~I 

På grund av skriftlig. av tvä personer bevittnad förbindelse f<lr utmiitning 
iiga rum för bidrag. som någon enligt förbindelsen skolat utgiva till full

giirande av underhållsskyldighet jiimlikt giftermåls- eller föriildrabalken eller 

skolat erliigga till barnavårdsniimnd såsom ersiittning for barns vård jlimlikt 

I Senast..: lydelse I %8:623. 
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Nurqrande lydelse Fifreslagen IFcll'lsc 

barnavårdslagen. Betriiffande underhållsbidrag till make skall dock vad nu 
sagts ej äga tilliimpning, med mindre makarna under den tid bidraget avser 
levde och alltj;imt leva åtskilda på grund av söndring eller efter hemskillnad. 

Har bidrag som avses i I mom. 
förfallit till betalning tidigare ;in tre 
år innan ansökan gjordes. får utm;it
ning på grund av förbindelsen ej ske. 
om g;ildeniiren påstår att bidraget 
guldits och inv;indningen ej kan 

med hänsyn till omstiindigheterna i 
övrigt lämnas utan avseende. I "id 

rilliim{lning ar 1·ad 1111 sagts skall hi

dmg, rnrom sägs i 7 kap. 10 .\' Jiiriil

drahalken. icke i111si's/lir/älll't till hi'

talning innan det hli1·i1 genom .fiirhi11-

ddW'11 till hdnflpl'I hcstiimr. 

Har bidrag som avses i I mom. 
förfallit till betalning tidigare ;in tre 
år innan ansökan gjordes. får utmiit
ning på grund av förbindelsen ej ske, 
om glildenären påstår att bidraget 
guldits och invändningen ej kan 
med hänsyn till omstiindigheterna i 
övrigt liimnas utan avseende. 

Är talan om förbindelsen anh;ingig vid domstol. iiger denna förordna. 
att utmätning på grund av förbindelsen tills vidare ej får äga rum. 

Den som vill erhålla utmiitning skall ingiva förbindelsen i huvudskrift 

till utmätningsmannen. 

Denna lag träder i kraft elen I januari 1977. I fråga om sådant under
hållsbidrag som avses i 7 kap. 10 ~ föräldrabalken i dess intill den I januari 
1977 gällande lydelse äger iildre bestämmelser fortfarande tillämpning. 

4 Förslag till 
Lag om ändring i lagen (1924:322) om ,·ård a'' omyndigs ,·ärdehand

lingar 

Härigenom föreskrives att 2 och 8 ~~ lagen ( 1924:322) om vård av omyn
digs värclehandlingar skall ha nedan angivna lydelse. 

Nuvarande ~rdelse Föreslagen ~rdelse 

I fråga om inhemska viirdehancllingar vare banken pliktig 
I) att, om nedsiittning skett av 

omyndigs aktier eller andra därmed 
jämförliga viirdepapper. över vilka 
enligt lag bok eller förteckning föres. 
dels ombesörja. att den omyndige 
där som iigare upptages. varvid till-

1 Senaste lydelse 1970: I 0 I 0. 

I) att. om nedsättning skett av 
omyndigs aktier eller andra därmed 
jämförliga värdepapper. över vilka 
enligt lag bok eller förteckning föres. 
dels ombesörja. att den omyndige 
där som iigare upptages, varvid till-
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Nul'arandc lydcls,· 

lika anmälan om förmyndarens 
namn och adress skall göras, dels i 
fråga om aktier i aktiebolag. på vilket 
lagen ( 1970:596) om förenklad aktie
hantering än tillämplig, göra anmä
lan till förteckning enligt 12 ~ nämn

da lag: dock att detta icke äger till
liimpning i fråga om aktier som har 
förvaltarregistrerats enligt 16 ~ första 
stycket lagen om förenklad aktie

hantering. 

46 

Fiircslagen lydelse 

lika anmälan om förmyndarens 
namn och adress skall göras. dels i 
fråga om aktier i arstämningsbolag 

i'l/cr sådanr bolag pä vilket lagen 

(] 970:596) om förenklad aktiehante
ring är tilHimplig göra anmälan till 

förteckning enligt 3 kap. Il .1' aktie

bolags/agen (1975:1385) respektive 

12 11 lagen om förenklad aktiehanre

ring: dock att detta icke äger tillämp
ning i fråga om aktier som förvaltarre-
gistrerats enligt 3 kap. JO,, andra 

S(l'cketJönta punkten aktiebolags/agen 

eller 16 ~ första stycket lagen om för
enklad aktiehantering. 

2) att lyfta ränta åobligation samt.där uppgift om tid och ort för vinstutdelning 
å aktie eller annat därmed jämförligt värdepapper kan av banken 
utan väsentlig omgång eller tidsutdräkt inhiimtas eller eljest på förfrågan 
meddelas av förmyndaren. lyfta jämvm sådan utdelning. 

3) att, om utlottning eller uppsiig- 3J att. om utlottning eller uppsäg-
ning av obligation tillkännagives i 

allmänna tidningama. diirom under
riitta förmyndaren samt i sådant fall, 

så ock clå underrättelse om utlott-
ning eller uppsägning meddelas av 
förmyndaren. uppbära betalning för 
utlottad eller uppsagd obligation. 

4) att, då enligt kungörelse i all

männa tidningarna företrädesrätt till 
teckning av ny aktie tillkommer den 
omyndige, diirom underrätta för
myndaren samt efter framstlillning 

av denne verkställa teckningen och 
jämvlil i övrigt lämna erforderligt bi
träde till aktiernas utbekommande 
eller ock föranstalta om försäljning 
av tci:kningsriitten, 

ning av obligation tillkännagives i 
Post- och Inrikes Tidningar. därom 
underrättu förmyndaren samt i så

dant fall, så ock då underrättelse om 
utlottning eller uppsiigning meddelas 
av förmyndaren. uppbära betalning 
för utlottad eller uppsagd obligation. 

4) att. då enligt kungörelse i Post

och Inrikes Tidningar företrädesrätt 
till teckning av ny aktie eller sådan 

obligation som m•ses i 5 kap. aktie" 

bolags/agen 0975:1385) tillkommer 
den omyndige, diirom underriitta 
förmyndaren samt efter framställ
ning av denne verkställa teckningen 

och jämvm i övrigt llimna erforder
ligt biträde till aktiernas f!!ler obl~f{a-

tionemas utbekommande eller ock 
föranstalta om försäljning av teck
ningsrätten, 

5J att. då enligt kungörelse i all- 5) att. då enligt kungörelse i Post-

männa tidningarna ny aktie tillkom- och Inrikes Tidningar ny aktie till-
mer den omyndige till följd av ak- kommer elen omyndige till följd av 
tiekapitalets iikning medelst öre1jiiring .fondemission, vidtaga erforderliga åt-
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Nurnrand(' lyd('/S(' För('s/ag('n (vd('/se 

ar bes{larad(' l'insrmedel. vidtaga er- gärder för aktiernas utbekommande, 
forderliga åtgärder för aktiernas ut-
bekommande, 

6) att å skuldebrev eller annat fordringsbevis uppbära betalning av förfallna 
räntor och kapitalbelopp, då betalning frivilligt erlägges. så ock, där uppgift 

om gäldenärens adress kan av banken utan väsentlig omgång eller tidsutdräkt 
inh1imtas eller eljest på förfrågan meddelas av förmyndaren, hos giildenären 
vid utebliven betalning verkställa enskilt krav och efter framställning av 
förmyndaren jämväl uppsägning, 

7) att, när å pantbrev eller annan inteckningshandling belöper betalning 
vid fördelning av köpeskillingen efter exekutiv auktion eller av löseskilling 
eller annan ersättning med avseende å den intecknade egendomen, på fram
ställning av förmyndaren förete handlingen och uppbära betalningen. 

8) att, då eljest betalning belöper å nedsatt värdehandling, på framställning 
av förmyndaren förete handlingen, om det erfordras, och uppbära betal· 
ningen, 

9) att, då å värdehandling uppburits kapitalbelopp, därom ofördröjligen 
underrätta såv1il förmyndaren som överförmyndaren och, då medel eljest 
uppburits av banken, underrätta förmyndaren i den ordning, varom över
enslo:ommelse träffats med honom, 

JO) att, diir uppgift om gäldeniirens adress kan av banken utan väsentlig 
omgång eller tidsutdräkt inhämtas eller eljest på förfrågan meddelas av för
myndaren, vidtaga laga åtgärder för fordrans vidmakthållande, 

11) att ombesörja anteckning om innehav av pantbrev eller annan in
teckningshandling och, när överförmyndaren medgivit inteckningshand
lings uttagande för annan åtgärd av inskrivningsmyndigheten, förete hand
lingen hos myndigheten, 

I 2) att, när överförmyndaren samtyckt till att värdehandling eljest uttages 
för att företes hos myndighet eller tjänsteman, förete handlingen hos myn
digheten eller tjänstemannen, samt 

13) att. då enligt kungörelse i all
mä11na ridningama offentlig stäm
ning utfärdats angående dödande av 
värdehandling, så ock då banken 
genom meddelande fr~n överexeku
tor erhållit underrättelse, att exeku-
tiv auktion å intecknad egendom bli-

13) att. då enligt kungörelse i Pos1-
och Inrikes Tidningar offentlig stäm
ning utfärdats angående dödande av 
värdehandling. så ock då banken 
genom meddelande från överexeku
tor erhållit underrättelse, att exeku
tiv auktion å intei;knad egendom bli-

vit utlyst, därom underrätta förmyn- vit utlyst, därom underr~tta förmyn-

daren. daren. 
Beträffande utländska värdehandlingar vare banken ansvarig allenast för 

handlingarnas forvaring. 
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.V111.·11rn11dc lrdelw 

För den vård av omyndigs värde
handlingar. som enligt denna lag 

åligger banken. må banken betinga 
sig en årlig m•gi/i. icke överstigande 
i /i-dga om i11l1l'mska l'iirclelw11dli11gar 

1rc km1111r och 111lä11clska 1·ärdelw11d

li11gar 11·d kronor för varje påbörjat tu
sental kronor av handlingarnas vär-

de. /forn underåriga syskon gemen
sam förmyndare. skola syskonens 
viirdehandlingar .sammanriiknas. 

Fiireslage11 lrdelse 

8 \2 
' 

48 

För den vård av omyndigs värde
handlingar, som enligt denna lag 

åligger banken, far banken betinga 
sig en årlig grundmxi/i. icke översti
gande /iTa kronor för varje påbörjat 
tusental kronor av handlingarnas 
värde, sam/ däru1ö1•er en 1il/äggsargi!i 
icke iii•erslf~ande 1011' kronor de/5 tör 

varie l'id al'gitisperiodcns höria11 inne

lf~gande handling, posl av ensanade 

ha11dlingar eller sl1111'1 ko11vol111. dels 

j(jr varie deponering eller 111/ag 1111der 

avgi/isperiode11 av sådana handlingar. 

I la underåriga syskon gemensam 
förmyndare, skola syskonens viirde
handl ingar sammanräknas. 

Den avgift. varom i första stycket siigs. innefattar ej ersiittning för bankens 
siirskilcla utgifter till följd av uppdraget, ej heller för åtgärd, som banken 
efter särskilt avtal vidtagit. 

För fordran å avgift eller ersättning, varom ovan sägs, äge banken innehålla 
vad av de nedsatta handlingarna i värde svarar mot fordringen. Banken 
iige ock för sådan fordran uttaga betalning av medel, som för den omyndiges 

riikning uppburits av banken. 

Denna lag träder i kraft elen I januari 1977. Äldre bestämmelser gäller 
dock fortfarande i fråga om sådan vård av omyndigs värdehandlingar som 

har iigt rum före ikrafttriiclanclet. 

2 Senaste lydelse 1974: I 042. 
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5 Förslag till 
Lag om ändring i lagen (t 947 :529) om allmänna barnbidrag 

Härigenom föreskrives att 4 § lagen (1947:529) om allmänna barnbidrag1 

skall ha nedan angivna lydelse. 

Nuvarande (vdelse 

Rätten att uppbära allmänt barn

bidrag för visst barn tillkommer, där 

barnet står under föräldrarnas ge

mensamma vårdnad, barnets moder 

eller, om modern till följd av från

varo, sjukdom eller annan orsak är 

för längre tid förhindrad att deltaga 

i vårdnaden, barnets.fader samt i an

nat .fall den som har vårdnaden om 

barnet. 

Föreslagen (vdel~e 

Rätten att uppbära allmänt barn

bidrag för visst barn tillkommer, där 

barnet står under föräldrarnas ge

mensamma vårdnad, barnets moder 

eller, om .föräldrarna gjort anmälan 

härom till allmän försäkringskassa, 

barnets .fader. Ar .fader eller moder 

som uppbär bidrag enligt vad nu har 

sagts till följd av frånvaro, sjukdom 

eller annan orsak för längre tid för

hindrad att deltaga i vårdnaden, skall 

rä1ten alt llflflbära bidrag<'f i stället till

komma den andre av .föräldrarna. 

Står barnet ej 1111der jjjriiltlrarnas ge

mensamma värdnad. tillkommer rät

ten alt llflflbiira bidraget den som har 

vårdnaden om barnet. 

Allmän försäkringskassa får på framställning av barnavårdsnämnd för

ordna att allmänt barnbidrag för barn, som genom barnavårdsnämndens 

försorg placerats i enskilt hem, skall uppbäras av den som fostrar barnet. 

liar barnet placerats i enskilt hem av annan iin barnavårdsnämnd, får sådant 

förordnande meddelas på framställning av den som enligt första stycket 

uppbär bidraget. 

Denna lag träder i kraft den I januari 1977. 

I Lagen omtryckt 1973:449. 

4 RiksdaKen 1976. I sam/. Nr 170 
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6 Fiirslag till 

Lag om ändring i militärersättningsförordningen (1950:261) 

Hiirigenom föreskrives i fo'iga om milit:irersiittningsförordningen 
(1950:261) 

dels att rubriken till förordningen och 7 ~ 3 mom. skall ha nedan angivna 
lydelse. 

dels att ordet "förordning" skall brtas ut mot "lag", 

dd1· att i I ~ 2 mom. ordet "krigsmakten" skall bytas ut mot "försvars
makten", 

dels att i 11 ~ 3 mom. ordet "Konungen" skall bytas ut mot "regeringen". 

l\'11mra11de ~rdelse Fiireslage11 lnlc/\"i' 

Förordning om ersättning i anled- :\'lilitärersättningslag 
ning a\· kroppsskada, ådragen un-

der milifärtjänstgiiring (militärer-

sättningsförordning) 

3 mom. 1 Varje barn till den avlidne 
äger till och med den månad, under 

vilken det fyller nitton år. uppbiira 

livränta med belopp. som motsvarar 
en sjiittedel av den avlidncs årliga ar
betsförtjänst. Är barnet efter sagda 
tidpunkt till följd av sjukdom eller 
annan dylik orsak ur stånd att själv 
försörja sig skall livräntan utgå, så 
länge anledningen till den bristande 
försörjningsförmågan fortfar. dock 

längst till och med den månad, un
der vilken barnet fyller tjuguett år. 

Livränta skall dock ej utgå till ham 

1110111 äktemkap. diirest den avlidne 

enligt avtal som är bindande för bar

net åtagit sig att till dess underhåll 
utgiva visst belopp en gång för alla. 

Var den avlidne gift. skall med 
eget barn likställas jämväl makens 

barn i ridigare gi/ie eller urom äkten

skap. såvida barnet stod under ma

kens vårdnad; dock skall livränta till 

I Senaste lydelse 1971:897. 

7 ~ 

3 1110111. Varje barn till den avlidne 

iiger till och med den månad. under 
vilken det fyller nitton år. uppbiira 

livriinta med belopp, som motsvarar 
en sjiittcdcl av den avlidncs årliga 
arbetsförtjänst. Är barnet efter sagda 
tidpunkt till följd av sjukdom eller 
annan dylik orsak ur stånd att sjiilv 
försörja sig. skall livräntan utgå. så 

liinge anledningen till den bristande 
försörjningsförmågan fortfar. dock 
liingst till och med den månad, un

der vilken barnet fyller tjuguett år. 

Livriinta skall dock ej utgå, om den 

avlidne enligt avtal som iir bindande 

för barnet åtagit sig att till dess un

derhåll utgiva visst belopp en gång 

för alla. 

Var den avlidne gift, skall med 

eget barn likställas jämväl makens 

barn. såvida barnet stod under ma
kens vårdnad; dock skall livränta till 

barn som nu niimnts ej utgå efter 
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Nul'arandc lydelse 

barn som nu nämnts ej utgå efter 
kvinna. med mindre barnet genom 
hennes frånfälle kommer att sakna 
erforderligt underhåll. 
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Fiircslagen lydl'lse 

kvinna, med mindre barnet genom 
hennes frånfälle kommer att sakna 
erforderligt underhåll. 

Denna lag träder i kraft den I januari 1977. 

7 Förslag till 
Lag om ändring i lagen (1954:243) om yrkesskadeförsäkring 

Härigeno.m foreskrives att 21 ~ lagen(] 954:243) om yrkesskadeförsäkring 

skall ha nedan angivna lydelse. 

Nuvarande lwlclse 

21 ~I 

Varje barn till den avlidne äger till 
och med den månad, under vilken 

det fyller nitton år, uppbära livränta 
med belopp, som motsvarar en sjät

tedel av den avlidnes årliga arbets
förtjänst. Är barnet efter sagda tid

punkt till följd av sjukdom eller an

nan dylik orsak ur stånd att själv för
sörja sig. skall livriintan utgå. så 
länge anledningen till den bristande 
försörjningsförmågan fortfar. dock 
längst till och med den månad, un
der vilken barnet fyller tjuguett år. 
Livriinta skall dock ej utgå fil/ ham 

111om iiklenskap, diires1 den avlidne 
enligt avtal som iir bindande för bar

net, åtagit sig att till dess underhåll 
utgiva visst belopp en gång för alla. 

Var den avlidne gift, skall med 

eget barn likställas jämväl makens 

barn i lidigare gi/ie eller 1110111 iiklen

skap. såvida barnet stod under ma

kens vårdnad: dock skall livränta till 

1 Senaste lydelse 1971:882. 

Föreslagen ~wle/se 

Varje barn till den avlidne äger till 

och med den månad. under vilken 
det fyller nitton år, uppbära livränta 
med belopp, som motsvarar en sjät
tedel av den avlidnes årliga arbets

förtjiinst. Är barnet efter sagda tid
punkt till följd av sjukdom eller an

nan dylik orsak ur stånd att själv för
sörja sig, skall livriintan utgå, så 
liinge anledningen till den bristande 
försörjningsförmågan fortfar, dock 
Hingst till och med den månad. un
der vilken barnet ryller tjuguctt år. 

Livriinta skall dock ej utgå, om den 

avlidne enligt avtal som iir bindande 
för barnet åtagit sig att till dess w1-

derhåll utgiva visst belopp en gång 

för alla. 

Var elen avlidne gift. skall med 

eget bam likställas jämviil makens 
barn, såvida barnet stod under ma

kens vårdnad: dock skall livränta till 

barn som nu nämnts ej utgå erter 
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Nuvarande lydelse 

barn som nu nämnts ej utgå efter 

kvinna, med mindre barnet genom 

hennes frånfälle kommer att sakna 

erforderligt underhåll. 
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Föreslagen lydelse 

kvinna, med mindre barnet genom 

hennes frånfälle kommer att saknu 

erforderligt underhåll. 

Denna lag träder i kraft den I januari 1977. 

8 Förslag till 

Lag om ändring i lagen (1958:642) angående blodundersökning 
m. m. i mål om äktenskaplig börd eller vid utredning av faderskapet 
till barn utom äktenskap 

Härigenom föreskrives i fråga om lagen (1958:642) angående biodunder

sökning m. m. i mål om äktenskaplig börd eller vid utredning av faderskapet 

till barn utom äktenskap 1 

del~ att 7 ~ skall upphöra att gälla. 

dels att rubriken till lagen samt I. 5 och 6 ~~ skall ha nedan angivna 
lydelse. 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

Lag angående blodundersökning Lag om blodundersi)kning m. m. 

m. m. i mål om äktenskaplig börd vid utredning av faderskap 
eller vid utredning av faderskapet 
till barn utom äktenskap 

I mål om äk1c11skap/f~ hiird eller om 

.fäden-kap<'I till ham 1110111 äktenskap 

äger rätten, därdet yrkas av part eller 

eljest finnes erforderligt, förordna att 

blodundersökning eller annan un

dersökning rörande ärftliga egenska

per. som kan ske utan nämnvärt 

men. skall äga rum med avseende 

å modern och barnet äl'cnsom. såvitt 

angår mål om äktenskäplf~ hörd. 

1 Senaste lydelse av lagens rubrik 1969:619. 

I ~ 

' 

I mål om .fädcrskap enligt J kap. 

.fiiräldraha/ken kan rätten, där det yr

kas av part eller eljest finnes erfor

derligt, förordna att blodundersök

ning eller annan undersökning rö

rande ärftliga egenskaper. som kan 

ske utan nämnvärt men, skall äga 

rum med avseende på modern och 

barnet samt. såvitt angår mål om.fiir

k/aring all riss man ~i är/åder, man-
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Nuvarande (vdelse 

mannen i äktenskapet och, i mål om 
.faderskapet till barn utom äktenskap, 

man mot vilken talan föres. Före
kommer anledning till antagande, att 
annan haft samlag med modern å tid, 
då barnet kan vara avlat, må förord
nande om undersökning avse jämväl 
honom. 

Innan förordnande meddelas, skall 
tillfälle alf ylfra si?. lämnas den som 
förordnandet skulle avse. 
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Föreslagen (ydel5e 

nen i äktenskapet och, i mål om.fast

ställande m·/aderska{J. man mot vil
ken talan föres. Förekommer anled
ning till antagande att annan haft 

samlag med modern under tid då bar
net kan vara avlat, /är förordnande 
om undersökning avse jämväl ho
nom. 

Innan förordnande meddelas, skall 
d.en som förordnandet skulle avse be

redas til(/älle alf ylfra si?,. 

5 ,2 

' 

Har blodundersökning eller annan Har blod undersökning eller annan 
undersökning rörande ärftliga egen- undersökning rörande ärftliga egen-
skaper utförts på anmodan av bar- skaper utförts på anmodan av bar-

navårdsnämnd för utredning av ja- navårdsnämnd för utredning av .fa-
derskapet till barn utom äktenska{J. derskaf!. skall nämnden ersätta kost-
skall nämnden ersätta kostnad som nad som avses i 4 ~. 

avses i 4 ~. 

Föres talan om/ädNskapet till barn 

utom äktrnska{J. äger 18 kap. 13 ~ rät
tegångsbalken motsvarande tilHimp
ning i fråga om parts skyldighet att 
återgälda barnavårdsn~imnd kostnad 
som ersatts enligt 5 ~. 

6 -;3 
' 

röres talan om.fästställande al'fa

derskap. äger 18 kap. 13 ~ rättegångs
balkcn motsvarande tillämpning i 

fråga om parts skyldighet att återgäl
da barnavårdsnämnd kostnad som 
ersatts enligt 5 ~. 

Denna lag träder kraft den I januari 1977. 

~Senaste lydelse 1973:80~. 

3Scnastc lydelse 1969:619. 



Prop. 1975176:170 54 

9 Förslag till 
Lag om ändring i barnavårdslagen (1960:97) 

Härigenom föreskrives att 12 ~ barnavårdslageri (1960:97)1 skall ha nedan 
angivna lydelse. 

N111'(lra11de ~vdl'lsl' Föreslagen ~rdclsl' 

12 ~ 2 

Om kommunfullmäktige så bestämma, iiger barnavårdsnämnden upp
draga åt särskild avdelning. bestående av ledamöter eller suppleanter i n~imn
den. eller åt ledamot eller suppleant eller åt tjänsteman hos kommunen 

att på niimndcns vägnar avgöra vissa grupper av ärenden. vilkas beskaffenhet 
skall angivas i fullmäktiges beslut. N~imnden må dock icke annorledes ~in 
genom samfällt beslut 

I. utdöma förelagt vite. 
2. vidtaga åtgärd enligt 26 ~. 2. 3 eller 4 eller enligt 29 eller 30 ~ eller 

göra framställning om intagning i ungdomsvårdsskola. 
3. meddela beslut som avses i 46 ~ andra stycket. tillstånd eller förhands

besked som avses i 4 7 ~eller förbud som avses i 50 eller 51 ~. 

4. fullgöra vad som ankommer på 
nämnden enligt för~ildrabalken i 

andra avseenden än som sägs i 3 kap. 

] l'lll'r 41', 7 kap. 2 eller 7 ~.om av
talet ej innefattar åtagande att utge 
engångsbelopp, eller XI kap. 11 ~. rn
ligt 5 11 lagen (1969:618) 0111 /äststiil

/ande ar fädcr1kape11i// ham 1110111 iik

temkap. enligt 5 ~ lagen (1947:529) 
om allmiinna barnbidrag eller enligt 
9. 11 eller 18 ~ lagen (] 964: 143) om 

bidragsförskott eller 

4. fullgöra vad som ankommer på 
niimnden enligt för~ildrabalken i 

andra avseenden än som siigs i I kap. 

4f. 2 kap. I. 7 eller 9{ 7 kap. 2 

eller 7 ~.om avtalet ej innefatt<H åta
gande att utge engångsbelopp. eller 
7 ka11. 11 ~, enligt 5 ~ lagen 
(1947:529) om allmänna barnbidrag 
eller enligt 9. 11 eller 18 * lagen 
(1964: 143) om bidragsförskott eller 

5. göra rramställning eller avgiva yttrande till kommunfullmiiktige. 

Beslut som fattats på grund av uppdrag enligt första stycket skall anmälas vid 

nämndens nästa sammantr~ide. 

Denna lag triider i kraft den januari 1977. 

1 Lagen omtryckt 1971:308. 
2 Senaste lydelse 1973:808. 
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10 Förslag till 
Lag om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring 

Härigenom föreskrives att 8 kap. 5 ~ lagen ( 1962:381) om allm~in för

siikring1 skall ha nedan angivna lydelse 

N11vara11clc zrclefse Fiiresfagc11 zrclefse 

8 kap. 

Rätt till folkpension i forr:n av bampcmio11 tillkommer barn. vars fader 

eller mlKler c:ller båda formdrar avlidit och som icke fyllt aderton år. 

Har avliden för~ilder enligt avtal. 

som ~ir bindande för ham 1110111 iik-

1emka11. åtagit sig att till dess under
håll utgiva visst belopp en gång for 

alla. föreligger riitt till barnpension 

endast i den mån pensionen över

stiger en livr~inta. som inköpts eller 

kunnat inköpas åt barnet för en

gångsbeloppet. 

Har avliden förälder enligt avtal 

som iir bindande för hanwl ätagit sig 

att till dess underhåll utgiva visst be

lopp en gäng för alla, föreligger r~itt 

till barnpension endast i den mån 

pensionen överstiger en livränta, 

som inköpts eller kunnat inköpas ät 

barnet för engångsbeloppet. 

Denna lag tr~icler kraft elen 1 januari 1977. 

1 Lag.:n 1>nllryckt 1'!73:908. 
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11 Förslag till 
Lag om ändring i namnlagen (1963:521) 

Härigenom föreskrives att I, 2, 15, 37 och 38 ~~ namnlagen (1963:521) 
skall ha nedan angivna lydelse. 

N1111arande (vdelse Föreslagen ~vdelse 

Barn i äktenskap förvärvar vid fö- iir vid barns .födelse modern gij;, 

delsen./adernssläktnamn. förvärvar barnet vid födelsen man

nens släktnamn, om det ej dessför

innan har .fastställts all mannen icke 

är bamets fader. Detsamma gäller . 

Barn under aderton dr, som erhdller 

äktenskaplig hörd genom all jih'äld

rama ingå iiktenskap med varandra, 
!Orvärvar därvid faderns sliiktnamn. 
F1/r ham äkll'nskaplig hiird sedan det 

(vilt aderton år. äger barnet genom 
anmlilan hos pastor antaga faderns 
s\Uktnamn. 

Barn i äklemkap. som ej/i"/11 ader
ton år, md genom anmälan hos pas

tor antaga det sliiktnamn modern 

hade som ogift. sd/iwm riitten funnit 
namnbytet vara förenligt med bar
nets bästa. Ilar ham i äk1enskap fyllt 
aderton år md barnet, om särskilda 
skäl äm där1ill. efter ansökan hos 
namnmyndigheten erhålla sliikt
namn som 1111 sag1s. 

. om modern är änka och barnet födes 

inom sådan tid efier mannens död all 

det kan vara avlat des~/örinnan. 

Barn vars.föräldrar ingå äktenskap 

med varandra förvärvar därvid fa
derns släkt namn, om barnet är under 

aderton dr. Ingå .fih'äldrama äkten

skap_ sedan barnet fyllt aderton årJdr 

barnet genom anmHlan hos pastor an
taga faderns sfäktnamn. 

Barn, som har /iin·iin·a1 sliik11w11111 

enlig! .fiirsw eller andra sll'ckt'I och 

som är unc!N aderton år, )iir genom 

anmälan hos pastor antaga det sliikt

namn modern hade som ogift. 11111 

riitten funnit namnbytet vara fören
ligt med barnets biista. Ilar hanw1 

fyllt aderton år kan barnet, om sär

skilda sUI /iireli:::..:a. efter ansökan 
hos namnmyndigheten crh~tlla 1110-

clem.1 sliik111a11111 o;om ogi/i. 
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Nui'arande lydelse 

Bam 111om äktenska{I förvärvar vid 
födelsen moderns släktnamn. Har 
modern förviirvat sitt namn genom 

vigsel eller genom anmälan som av
ses i 6 ~ andra stycket, må barnet 
genom anmälan hos pastor antaga 
det släktnamn modern hade som 
ogift. 

Bam 111om äktemka{J md genom 

anmälan hos {Jastor antaga /adems 

släktnamn. 

Förklaras någon icke hal'(J äktl'll

ska{Jlig hiird och har hans moder an

nat släktnamn än mannen, förlorar 
han de1111es sHiktnamn och förviirvar 
i stället moderns shiktnamn. Om 

synnerliga skäl äm därtill. må dock 
riitten tillåta att han behåller man
nens namn. 
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Föreslagen lydelse 

I annat.fåll än som avses i I .{första 
stycket förviirvar ham vid födelsen 
moderns sliiktnamn. Ilar modern 

förvärvat sitt namn genom vigsel el
ler genom anmälan som avses i 6 ~ 
andra stycket../iir barnet genom an
miilan hos pastor antaga det släkt

namn modern hade som ogift. Har

ne1_/dr också gl'110111 a11miila11 hos pas

tor anraga jädems släk11w11111. 

Fastställes al/ viss man icke är/åder 

till barn. som enligt I.\' .första eller 

andra stycket .förvärvat hans släkt

namn, och har bamets moder annat 

släktnamn än mannen, förlorar hor

net mannens släkt namn och förvärvar 
i stället moderns släktnamn. Före/i,f!,

ga synnerliga sk~il, Jilr dock rätten 

tillåta att barnet behåller mannens 
släktnamn. Sådant tillstånd meddelas. 

om frågan angdende mannens Ji1cler
ska{I [1rÖw1s m· ränc11. i samha11d med 

ränem dom och i annar_/i1// e/icr sär

skild ansökan. som skall ha i11kommi1 

1ill ränen inom rn månad cfti'r _/i1s1-

s1ällelse11. 

3H 

Ansökan om förklaring att namnbyte, som avses i I * tredje stycket, 
3 ~ andra stycket, 4. 5 eller 12 ~- är förenligt med barnets bästa upptages 
av den riitt som har att upptaga fråga rörande vårdnaden om barnet. 

I Senaste lvdclsc 1969:622. 
2 Senaste 1},delsc 1973:657. 

A11siika11 enlig1151' om riinens till

stdnd at(lä hehålla släkt namn upptages 



Prop. 1975176:170 

Nu1·arandc lydelse 

I iirende som avses i 37 ~ skall rät
ten. där så kan ske, höra den vars 
sfoktnamn barnet har och den vars 
sliiktnamn barnet avses skola förvär
va. även om de icke ära vårdnads
havare. Har barnet fyllt tolv år skall 
om det tinnes liimpligL jämviil bar
net höras . .Ä.ro skäl därtill, skall ytt
rande inhiimtas från barnavårds

nämnden. 
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Föreslagen lydelse 

av den rärr som har all upplaga ji'åga 
rörande vårdnaden om barner eller. om 
bamer ej srår under vårdnad. av rällen i 
elen ort där bamer har sill hem1•is1. 

38 ~ 

lirende som avses i 37 ~ försra 

srycker skall rätten, där så kan ske, 
höra den vars släktnam n barnet har 
och den vars släktnamn barnet avses 
skola förviirva, även om de icke ära 
vårdnadshavare. Har barnet fyllt tolv 
år skall, om det finnes lämpligt,jäm
,väl barnet höras . .Ä.ra skäl därtill, 
skall yttrande inhämtas från barna

vårdsnämnden. 
I ärende som a1·ses i 3 7 .11 andra 

stycke! skall rä11en. där så kan ske, 
höra modem och den l'Grs släkrnamn 
bamer a1•ses skola behålla. I övrig! gäl
ler l'Gd som sägs i första srycker. 

Denna lag triider kraft den I januari 1977. 

12 Förslag till 

Lag om ändring i införsellagen (1968:621) 

Härigenom föreskrives att 5 och IS~~ införsellagen (1968:621) skall ha 

nedan angivna lydelse. 

S11rnra11clc lrcll'lsc> Fiireslagc11 lrdi'/1·l' 

Införsel för underhållsbidrag får äga rum. om bidraget iir fastställt genom 
skriftlig. av två personer bevittnad förbindelse eller genom lagakraftvunnen 

dom eller beslut som fårverkstlillas lika med sådan dom. Vidare förutsiittes. att 
antingen bidragshelopp. som enligt andra stycket får uttagas, utestårobetalt el
ler glildeniiren vid tvtleller flera till fallen under det våsenaste ären före införsel

hcslutet har unllerlatit all betala i rlitt tid och det lir anledning antaga all de\\a 

skall upprepas. 
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N1n•11r11nde lydelse 

Genom införsel får utlagas endast 
hidragsbdopp som förfallit till betal
ning tidigast två år före början av den 
kalcndermänad under vilken verk
stiillighetcn skall ske. I 'id 1illiimp11i11g 

a1· 1·ad snm 1111 sagls skall bidrag som 

ars1•s i 7 kllf'. /(! .\1 .fiiräldrahalk1·11 ej 

a11.11•s .fiir/ill/e1 fil/ hc1alni11g i11na11 del 

b!iril bes1ii1111 1i/I hel11111w1. 
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Fiireslagen lydelse 

Genom införsel får uttagas endast 
bidragsbelopp som förfallit till betal
ning tidigast två år före hiirjan av den 
kalendermånad under vilken verk

ställigheten skall ske. 

Genom infårsel får ej uttagas annat bidragsbclopp iin s1'\dant som iir förfallet 
nlir verkstlillighet skall ske cl ler som förfaller nlist därefter. 

15 ~ 

Ar fråga om införsel för olika slags fordringar, har de gruppvis företräde 
den ordning vari de upptagits i 1 ~. 
Vid samtidig införsel för två eller 

flera underhållsberättigade fördelas 
innehållet belopp efter de löpande bi-

Vid samtidig införsel för två eller 
flera underhållsberättigade fördelas 
innehållet belopp efter de löpande bi-

dragens storlek. Bidrag som avses i dragens storlek. Om mera innehållits 
7 kap. JO\' föräldrabalken räknas än som svarar mot de löpande bi
hän'id som löpande på sex månader. dragen, har bidrag som stått ute läng
Om mera innehållits iin som svarar re företräde vid fördelningen av det 
mot <le löpande bidragen, har bidrag överskjutande beloppet. 
som stått ute Wngre företräde vid för-
delningen av det överskjutande be-
loppet. 

Delbetalning, som inflyter på viss underhållsberättigads fordran, avräknas 
i första hand på det belopp som stått ute längst och alltjämt kan uttagas 
genom införsel. 

Av fordringar som avses i I ~ 2-4 har inom varje grupp vad som stått 
ute längst företräde. 

Denna lag träder i kraft den I januari 1977. I fråga om sådant under
hållsbidrag som avses i 7 kap. 10 ~ föräldrabalken i dess intill den 1 januari 
1977 gällande lydelse äger äldre bestämmelser fortfarande tilliimpning. 
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13 Fiirslag till 

Lag om ändring i lagen (1969:620) om ersättning i vissa fal) för ut
givna underhållsbidrag 

lliirigcnom föreskrives all I och 2 ~~ lagen (] 969:620) om ersiittning i 

vissa foll l(ir utgivna underh[tllsbidrag skall ha nedan angivna lydelse. 

N11rara11d1· lrd<'ISI' 

Den som p[1 grund av förordnande 
enligt](} kap. 11 ,1 föriildrabalken ut

givit underMllsbidrag till barn 1110111 

iikt1·11.1ka11 <'111'1" fil/ bamN1 modc•r har 

rätt att av allmänna medel återfå vad 

han utgivit, om domstolen genom 

dom eller beslut som vunnit laga 

kraft skilt målet från sig utan all 

mannen blivit underhållsskyldig. 

Den som pi'! grund av fornrdnande 

enligt 7 kllfJ. 12 .· föriildrabalken i 

md! 0111 /ir11stiilla11rfl' m· /iul<'l'lkap ut

givit underhållsbidrag till barn har 
riilt all av allmänna medel återli'i vad 

han utgivit_ om domstolen genom 

dom eller beslut som vunnit laga 

krali skilt målet från sig utan all 

mannen blivit underhållsskyldig. 
Vad som siigs i första stycket om riitt till ersättning av allmiinna medel 

giiller också för det fall all underhållsbidrag utgivits på grund av all mannen 

i skriftlig, av två personer bevittnad handling, som godkänts av barnavårds

nämnden, åtagit sig all utge underhåll för tid, intill dess resultatet av blod

undersökning om faderskapet föreligger, och blodundersökningen visar all 
han icke kan vara fader till barnet. Är hans faderskap enligt biodunder

sökningen osannolikt, har han rätt till ersiittning for utgivna underhålls

bidrag, såvida talan om faderskapet icke väckes mot honom inom sex må

nader fr{in det utlåtandet över blodundersökningen förelåg. Oavsett resultatet 

av blodundersökningen foreligger rätt till ersällning, om han genom la

gakraftvunnen dom friats från. faderskapet eller om annan man på grund 

av lagakrat"tvunnen dom eller erkiinnande iir att anse som fader till barnet. 

Om foderskapet till barn 11111111 iik

tcmkap faststiillts genom erkännande 

nch delta förklarats ogiltigt genom 

lagakraftvunnen dom. har mannen 

riitt att av allmiinna medel åter!Yi vad 

han enligt dom eller avtal utgivit i 

underhållsbidrag till barnet och mo

tfl'l'n. Detsamma griller om faderska-

) " - ' 
Om faderskapet till barn l~1stst:illts 

genom erkännande och detta förkla

rats ogiltigt genom 1~1gakralhunnen 

dom. har mannen riitt att av allmiin

na medel återfå vad han enligt dom 

eller avtal utgivit i undcrhällsbidrag 

till barnet. Detsamma giillcr om fa

derskapet faststi!lts genom dom och 
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Nuvarande lydelse 

pet fastställts genom dom och man
nen efter anlitande av särskilt rätts
medcl friats från faderskapet genom 
lagakraftvunnen dom. 
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Föreslagen lydelse 

mannen efter anlitande av särskilt 
rättsmedel friats från faderskapet 
genom lagakraftvunnen dom. 

Denna lag trlider i kraft den 1 januari 1977. Äldre bestämmelser gäller dock 
alltjlimt i fråga om underhållsbidrag som har utgivits till barnets moder på 

grund av förordnande eller åtagande som anges i bestämmelserna. 

14 Förslag till 

La~ om ändrin~ i rätt.'ihjälpslagen (1972:429) 

Härigenom föreskrives att 9, 19 och 26 *~ rältshjälpslagen ( 1972:429)1 skall 
ha nedan angivna lydelse. 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

9 ~2 

Vid allmän rällshjälp betalar staten kostnaderna i den rällsliga angelä
genhet som rällshjälpen avser. Bestämmelser om att den rällssökande har 
alt själv helt eller delvis betala kostnad för riittshjälp finns i 16 ~ andra 
stycket och 27 ~ första stycket andra punkten. 

Såsom kostnad för rättshjälpen anses den rättssökandes kostnad för 
1. biträde som varit behövligt för tillvaratagande av den rällssökandes 

räll, 

2. bevisning vid allmän domstol. krigsräll. arbetsdomstolen eller bo
stadsdomstolen samt nödvändig utredning i ange!Hgenhet. som kan komma 
under sådan domstols prövning eller som skall pröv<1s <1v skiljemän. 

3. utredning i ange!Hgenhet som skall prövas av förvaltningsdomstol eller 
förvaltningsmyndighet om utredningen iir skliligen påkallad för tillvarata
gancJe av den rä11ssökandes räll och ej kan erhållas genom myndigheten. 

4. resa och uppehiille för den rä1ts
sökande eller hans ställföre1rädare 
och for vårdare eller annan. som 

måste anlitas i samband med instäl
lelse inför domstol eller annan myn
dighet. om personlig inställelse 
ålagts. eller i samband med insllil-

1 Lagen omtryckt 1973:247. 

2 Senaste lydelse 1975: 1302. 

4. resa och upphiille för den riills

sökande eller hans s1ällföre1rlidare 
och för vårdare eller annan. som 
måste anli1as i samband med ins1iil-
1else inför doms1ol eller annan myn
dighet. om personlig inställelse 
ålagts. eller i samband med instäl-
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/1iumrande ~vde/sc Föreslagen lrdelse 

lelsc för blodundersökning eller an- lelse för blodundersökning .::ller an-
nan undersökning rörande iirftliga nan undersökning rörande ärftliga 

egenskaper i mål om äk1emka11/1)!. egenskaper i mål om.faderskap e11/ig1 

hiird clll'I' jadl'l'ska/1l'I 1ill barn 1110111 3 kap . .fiiriildrahalkc11. 

äk1cnskap. 

5. avgift som enligt expeditionskungörel~en (1964:618) utgår för ansökan 
och expedition vid allmän domstol. krigsräll. arbetsdomstolen eller bo
stadsdomstolen, dock ej i fråga om sådan riittens expedition som utfärdas 
endast på siirskild begiiran om icke expeditionen begäres innan avgörandet 
i huvudsaken vunnit laga kraft. samt avgift som utgår enligt exekutions
avgiftskungörelsen (]971:1027). 

6. kungörelse i mtil eller iirende vid allmiin domstol. krigsriitt. arbets
domstolen eller bostadsdomstolen, 

7. vad av allmiinna medel utgått 7. vad av allmiinna medel utgått 
ersiittning for översiittning eller i ersättning för översiittning eller i 

erS:ittning enligt 4 eller 5 ~ lagen ersättning enligt 4 eller 5 ~ Jagen 

( 1958:642) a11gåe11de blod undersök- (] 958:642) om blodundersökning 
ning m. m. i mål om iik1enskap/ig m. m. vid utredning av fädcrskap el-

hörd eller vid utredning avjäderska- lerenligt föreskrift i rättegångsbalken 
pc! 1ill bam 1110111 äk1e11skap eller en- eller 3 ~första stycket nämnda lag för 
ligt föreskrift i rättegångsbalken eller bevisning som rätten självmant för-
3 ~ första stycket nämnda lag för be- anstaltat om, 
visning som rätten sjiilvmant föran-
stalt:.ll om. 

8. skiftesman som av domstol förordnats att verkställa bodelning med 
anledning av iiktenskapsskillnad eller boskillnad. 

Såsom kostnad för bevisning enligt 
andra stycket 2 anses ej den riittssö
kandes kostnad för blndundersök
ning eller annan undersökning röran
de iirftliga egenskaper i mål om iik1c11-

skaplig hiird eller faclcrskape1 till ham 

1110111 äktenskap. 

Såsom kostnad for bevisning enligt 
andra stycket 2 anses ej den rättssö
kandes kostnad for blodundcrsök
ning eller annan undersökning röran
de ärftliga egenskaper i mål omjäclcr

skap e11/f!!,I 3 kap. /iiräldraha/ken. 

19 ~ 3 

Bifalles ansökan om allmän rättshjälp, fastställer rättshjälpsnämnden sam
tidigt det för sökanden gällande maximibeloppet. 

Kan sökanden ej själv eller genom någon som i tjänsteställning eller annars 
lämnar honom bistånd behörigen tillvarataga sin rätt, får rättshjälpsnämnden 

.1 Senaste lydelse 1975: 1302. 
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Nurarande lydelse Föresl11gcn lydelse 

på sökandens begäran förordna biträde. 
I angelägenhet, som kan antagas bli prövad enligt lagen (1974:8) om rät

tegången i tvistemål om mindre värden, får biträde förordnas endast om 
särskilda skäl föreligger med hänsyn till sökandens personliga förhållanden 
eller sakens beskaffenhet. I ärende om bodelning med anledning av äk
tenskapsskillnad eller boskillnad får biträde förordnas endast om särskilda 
skäl föreligger med hänsyn till makarnas förhållanden eller boets beskaf
fenhet. 

När biträde kan förordnas enligt 
20 kap. 19 11 föräldrabalken, förord
nas ej biträde enligt denna lag. 

264 

När biträde kan förordnas enligt 
JO kap. 13 .11 föräldrabalken, förord
nas ej biträde enligt denna lag. 

Ersättning som avses i 9 ~ andra stycket 4 utgår enligt bestämmelser 

som regeringen meddelar. 

Ersättning enligt första stycket be- Ersättning enligt första stycket be-
stämmes av den myndighet inför 
vilken inställelsen sker. Vid. instäl
lelse för blodundersökning eller an
nan undersökning rörande ärftliga 
egenskaper i mål om äktenskaplig 

börd eller faderskapet till barn utom 

äktenskap bestämmes ersättningen al' 

domstolen. 

stämmes av den myndighet inför 
vilken inställelsen sker. Vid instäl
lelse för blodundersökning eller an
nan undersökning rörande ärftliga 
egenskaper i mål om faderskap enliKf 

3 kap. föräldrabalken bestämmes er
sättningen av domstolen. 

Denna lag träder i kraft den I januari 1977. 

4 Senaste lydelse 1974: 1091. 
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15 Förslag till 
Lag om ändring i studiestödslagen (1973:349) 

Härigenom fiireskrives att 3 kap. 28 ~ studiestödslagen ( 1973:349)1 skall 
ha nedan angivna lydelse. 

N111·armulc lwlelsc Fiireslage11 IHlelw• 

3 kap. 

28 ~ 

Il ar make 1111der sin l'drd11ad barn 
i Ticl~i.:arc gi/ic ellcr 1110/11 äk1mskap, 

skall vid prövning av fråga om bar
nets rätt till studiehjiilp andra ma
kens inkomst och förmögenhet be
aktas i st;illet för inkomst och för
mögenhet hos den av b<irncts för
iildrar som är skild från vårdnaden. 

,,j",- make c11sam 1•ård11ad5hm·arc.f(;r 

barn som <~i är även a11dra makens 

barn, skall vid prövning av fråga om 

barnets rätt till studiehjälp andra ma
kens inkomst och förmögenhet beak
tas i srnl let för inkomst och förmögen
het hos den av barnets föräldrar som 
är sk i Id från vårdnaden. 

Denna lag triider kraft den I januari 1977. 

1 Lagen omtrrckt l 975:359. 
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JUSTJTJEDEP ARTEMENTET 
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Utdrag 

PROTOKOLL 

vid regeringssam

manträde 
1975-10-23 

Närvarande: statsråden Sträng, ordförande, Andersson, Aspling, Lundkvist. 

Geijer, Bengtsson, Norling, Lidbom, Carlsson, Gustafsson, Leijon, Hjelm
Wallen 

Föredragande: statsrådet Lidbom 

Lagrådo;remi">s med förslag om ändring i föräldrabalken m. m. 

1 Inledning 

Föräldrabalken (FB) innehåller regler om bl. a. faderskap till barn och 

vårdnad om barn. I promemorian (Ds Ju 1975: 17) Faderskap och vårdnad, 

som har upprättats inom justitiedepartementet i maj 1975, föreslås vissa 

ändringar i dessa regler. De i promemorian upptagna lagförslagen bör fogas till 

protokollel i detta ärende som bila~a J. 

Efter remiss har yttranden över promemorian avgetts av riksåklagaren, 

hovrätten för Nedre Norrland, Stockholms tingsrätt, Malmö tingsrätt, 

Västerås tingsrätt, domstolsverket, rättshjälpsnämnden i Stockholm, social

styrelsen, riksförsäkringsverket, statistiska centralbyrån, riksskatteverket, 

domkapitlet i Stockholms stift, skolöverstyrelsen, centrala studiestödsnämn

den, statens invandrarverk, länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, 

länsstyrelsen i Norrbottens län, familjelagssakkunniga, namnlagsutredning

en, socialutredningen, barnmiljöutredningen, familjestödsutredningen, 

Svenska kommunförbundet, Landstingsförbundet. Stockholms läns lands

tings psykiska barna- och ungdomsvård, sociala centralnämnderna i Stock

holms och Malmö kommuner, Sveriges domareförbund, Sveriges advokat

samfund. Föreningen kommunal- och landstingsanställda familjerådgivare, 

Landsorganisationen i Sverige (LO), Tjänstemännens centralorganisation 

(TCO), Centralorganisationen SACO/SR, Fredrika-Rremer-förbundet, Familj 

5 Riksdagen /97fJ. I sam/. Nr 1711 
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och rätt, Husmodersförbundet Hem och samhälle. Yrkeskvinnors klubbars 

riksförbund, Centerns kvinnoförbund, Folkpartiets kvinnoförbund, Moderata 

samlingspartiets kvinnoförbund, Sveriges socialdemokratiska kvinnoför

bund, Svenska kvinnors vänsterförbund, Folkpartiets ungdomsförbund och 

Sveriges socialdemokratiska ungdomsförbund. 
Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län har bifogat yttrande från Gö

teborgs socialförvaltning. Yttrande i ärendet har dessutom inkommit från 

tredje kretsen av Stockholms arbetarekommun. 

I detta sammanhang bör också tas upp en skrivelse från Svenska bank

föreningen den 27 juni 1975. I skrivelsen hemställer bankföreningen om 

viss höjning av de förvaringsavgifter som skall utgå enligt lagen ( 1924:322) 
om vård av ornyndigs värdehandlingar. Över framställningen har efter re

miss yttranden avgetts av socialstyrelsen, bankinspcktionen. överförmyn

darnämnden i Stockholm, överförmyndarna i Göteborg, Föreningen Sveriges 

överförmyndare och Svenska sparbanksföreningen. 

2 Gällande rätt 

2.1 Faderskap till barn 

2.1.1 Barns börd 

Reglerna i FB skiljer mellan barn som har äktenskaplig börd och barn 

som inte har sådan börd. Äktenskaplig börd tillkommer barn som föds under 
äktenskap eller på sådan tid efter äktenskaps upplösning att barnet kan 

vara avlat dessförinnan (I kap. I ~ FB). Att barnet har äktenskaplig börd 

innebär att mannen i äktenskapet automatiskt anses som barnets far. 

I vissa fall kan enligt lagens ordalydelse män i olika äktenskap samtidigt 

anses som far till barnet. Om en frånskild kvinna eller änka ingår nytt 

gifte och i äktenskapet föder ett barn på sådan tid att barnet kan ha avlats 

i det föregående äktenskapet har barnet nämligen enligt lagens ordalydelse 

äktenskaplig börd såväl i det upplösta som i det nya äktenskapet. I rätts

tillämpningen anses emellertid barnet självfallet ha äktenskaplig börd i en

dast ett av äktenskapen. I samband med att bestämmelserna om väntetid 

för kvinna att ingå nytt äktenskap togs bort år 1968 diskuterades frågan 

om det fanns något behov av särskilda bördsregler för omgiftesfallen. I 

propositionen (prop. 1968: 136) uttalades att folkbokföringsmyndigheterna 

i dessa fall enligt gällande anvisningar hade att hänföra barnet till det senare 

äktenskapet ocl") att så borde ske även i fortsättningen. Med hänsyn härtill 

fann departementschefen (prop. s. 77) att något mera påtagligt praktiskt be

hov av särskilda bördsregler för dessa fall inte fanns. 

För barn som inte vid födelsen får äktenskaplig börd skall faderskapet 

fastställas genom erkännande eller dom (! kap. 2 ~ FB). Dessa barn kallas 

i lagen för barn utom äktenskap. Ingår föräldrarna till ett utomäktenskapligt 
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barn äktenskap med varandra erhåller barnet härigenom äktenskaplig börd 

( 1 kap. 3 ~ FB). För att barnet genom föräldrarnas giftermål skall få äk

tenskaplig börd fordras alltså att faderskapet till barnet fastställts genom 

erkännande eller dom enligt de särskilda reglerna därom. 

2.1.2 Talan om äktenskaplig börd 

Den äktenskapliga börden ger barnet en legal status som barn till mannen 

äktenskapet. Mannens faderskap till barnet är ett rättsligt faktum. Det 

innebär t. ex. att en annan man inte kan erkänna faderskapet till barnet. 

Inte heller kan det t. ex. i en arvstvist göras gällande att mannen inte är 

barnets rätte far. Den enda möjligheten att angripa faderskapet är att föra 

talan om äktenskaplig börd. Genom en sådan talan kan mannen eller barnet 

utverka förklaring av domstol att barnet saknar äktenskaplig börd. Det bör 

dock observeras att den äktenskapliga börd som kan angripas på detta sätt 

endast är den börd som barnet har erhållit genom födelsen. Har ett barn 

som fötts utom äktenskap och vartill faderskapet har fastställts genom er

kännande eller dom erhållit äktenskaplig börd genom föräldrarnas giftermål 

kan faderskapet till barnet angripas endast genom talan om att erkännandet 

skall förklaras sakna verkan eller genom ändring av domen med extraordinärt 

rättsmedel. 

Bördstalan kan i första hand väckas av den man som har ansetts vara 

far till barnet. Talan skall i så fall riktas mot barnet eller. om barnet har 

avlidit. mot dess arvingar. 

Det har ansetts lida barnet till skada om frågan om dess börd hålls öppen 

under längre tid. Vissa talefrister har därför ställts upp. Enligt 2 kap. I ~ 

fB måste mannen väcka sin talan inom tre år från det han fick kunskap 
om barnets födelse. I far han inte varaktigt sammanbott med barnet förlängs 

fristen. Mannen har i sådant fall alltid ett år på sig från det att talan som 

grundas på att barnet har äktenskaplig börd har väckts mot honom och 

han har fått del av denna talan. 

Har mannen emellertid erkänt barnet som sitt efter det att barnet fötts 

och efter det att han fått vetskap om att modern under tid då barnet kan 

ha avlats haft samlag med annan är han avskuren från möjligheten att 

väcka talan om äktenskaplig börd. Erkännandet behöver inte ha viss form 

eller ens vara uttryckligt. Det måste emellertid innefatta ett bestämt uttryck 

för mannens vilja att barnet skall anses som hans. 

Har mannen avlidit har hans arvingar vissa möjligheter att väcka talan 

mot barnet eller. om barnet har avlidit, dess arvingar. För att mannens 

arvingar skall ha rätt att väcka talan fordras att mannen själv inte vid sin 

död hade hunnit försitta sin tid för väckande av talan. Även om mannen 

vid sitt frånfälle inte hade försuttit sin rätt att väcka talan är hans arvingar 

avskurna från sin talerätt, om mannen efter barnets födelse har erkänt barnet 
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som sitt. Om mannens arvingar efter vad nu har sagts är berättigade att 

väcka talan moi barnet må~te de instämma sin talan inom ett år från det 

de fick kunskap om mannens död och barnets födelse. Tiden kan emellertid 

förlängas för det fall att mannen inte hade varaktigt sammanbott med barnet. 

Då förlorar mannens arvingar inte sin rätt till talan förrän ett år har gått 

från det att anspråk grundat på att barnet har äktenskaplig börd har framställts 

mot dödsboet. 

Taleberättigad är envar av de arvingar till mannen som näst efter eller 

jämte barnet är berättigade till arv efter honom. Var mannen gift men efter

lämnar han förutom barnet inga andra bröstarvingar. är hans efterarvingar 

berättigade att jämte hustrun föra talan om barnets börd (2 kap. 2 ~ FB). 

Vid sidan om mannen och hans arvingar kan inga andra väcka bördstalan 

mot barnet. En annan man som anser sig vara barnets rätte far har alltså 

inte sådan talerätt. 

Även barnet kan väcka talan om äktenskaplig börd. Barnets talan skall 

väckas mot mannen eller, om han är död, hans arvingar. Barnets talan 

är inte inskränkt till viss tid (2 kap. 3 * FB). Någon möjlighet för barnets 

arvingar att, om barnet är avlidet. väcka talan om att barnet skall förklaras 

sakna äktenskaplig börd ger lagen inte. 

För att talan om äktenskaplig börd skall kunna vinna bifall måste det 

utredas att modern till barnet vid tid då barnet kan ha avlats har haft samlag 

med annan än mannen. Vidare måste det antas att barnet har avlats vid 

samlaget. Om förhållandena inte är sådana att viss person, annan än den 

äkta mannen, måste antas vara far till barnet fordras för vinnande av bifall 

till talan att det på grund av barnets arvsanlag eller någon annan särskild 

omständighet kan hållas !ör visst att den äkte mannen inte är far till barnet 

(2 kap. 4 ~ FB). Från de nu återgivna bestämmelserna finns ett undantag 

för det fall att barnet har avlats före äktenskapet eller under det att makarna 

efter domstols beslut eller annars på grund av söndring har levt åtskilda. 
I sådant fall får talan bifallas. såvida del inte görs sannolikt att makarna 

har haft samlag med varandra på tid då barnet kan ha avlats. 

2.1.3 Faderskap till barn utom äktenskap 

Som nämnts i avsnittet 2.1. I fastställs faderskapet till barn utom äktenskap 

genom erkännande eller genom dom (1 kap. 2 ~ och 3 kap. 1 * FB). Er

kännande, som kan ske även före barnets födelse, skall göras skriftligen 

och bevittnas av två personer. Om barnet inte har uppnått myndig ålder, 

skall erkännandet också skriftligen godkännas av barnavårdsnämnden m:h 

av modern eller särskilt förordnad förmyndare för barnet. Har barnet uppnått 

myndig ålder skall erkännandet i stället godkännas av barnet självt (3 kap. 

2 ~ första stycket FB). Barnavårdsnämnden får lämna sitt godkännande en

dast om det kan antas att mannen är far till barnet (3 kap. 2 ~ andra stycket 

FB). 
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Ett i behörig ordning avgivet faderskapserkännande kan enligt allmänna 

regler förklaras ogiltigt av domstol på grund av tvång, förledande eller vill

farelse, t. ex .. villfarelse om tiden för barnets födelse. Även om en sådan 

särskild ogiltighetsgrund inte föreligger kan rätten förklara att erkännandet 

saknar verkan, om det visas att mannen inte är far till barnet. 

För fastställande av faderskap genom dom förutsätts i lagen att barnet 

eller dess ställföreträdare instämmer den presumtive fadern till rätten med 

yrkande om att han skall föri.laras vara far till barnet. Någon uttrycklig 

lagbestämmelse om att en man är förhindrad att föra talan om att bli förklarad 

som far till ett utomäktenskapligt barn finns inte. Någon rätt för honom 

att föra sådan talan har emellertid inte ansetts föreligga Ufr NJA 1970 s. 347). 

Rätten skall förklara en instämd man vara far till barnet, om det är utrett 

att han har haft samlag med barnets mor under tid då barnet kan ha avlats 

och det med hänsyn till samtliga omständigheter är sannolikt att barnet 

har avlats av honom (3 kap. 3 ~ FB). 

Regelmässigt skall barnavårdsnämnden medverka vid utredningen och 

fastställandet av faderskap till barn som ännu inte har nått myndig ålder. 

Det åligger nämligen barnavårdsnämnden att sörja för att faderskapet till 

barn utom äktenskap fastställs, om den som har vårdnaden om barnet är 

kyrkobokförd i riket eller annars vistas här. Barnavårdsnämnden skall också 

sörja för att faderskapet till annat barn utom äktenskap fastställs, om vård

nadshavaren begär det och barnet är svensk medborgare (3 kap. 4 * FB). 

Enligt 12 ~ barnavårdslagen ( 1960:97) finns möjlighet att delegera nämndens 

beslutsfunktioner till viss tjänsteman hos nämnden. 

Närmare bestämmelser om förfarandet vid fastställande av faderskap till 

barn utom äktenskap i fall då barnavårdsnämnd skall medverka är meddelade 

i en särskild lag, lagen (1969:618) om fastställande av faderskapet till barn 

utom äktenskap. För mål om fastställande av faderskap i andra fall gäller 

de allmänna bestämmelserna om indispositiva mål i rättegångsbalken. Dessa 

bestämmelser blir tillämpliga främst. i sådana fall där barnet är myndigt. 

Vissa andra fall kan också tänkas, t. ex. mål där barnet är utländskt och 

där vårdnadshavaren varken är kyrkobokförd eller vistas i Sverige. men 

där svensk domstol dock anses behörig att ta upp talan till prövning enligt 

svensk rätt. Vissa av bestämmelserna i faderskapslagen måste anses analogt 

tillämpliga i fall då barnavårdsnämnd inte medverkar. 

I faderskapslagen anges närmare vad som åligger barnavårdsnämnden 

med avseende på faderskapets fastställande. Där föreskrivs att barnavårds

nämnden skall försöka utreda vem som är far till barnet. För detta ändamål 

skall nämnden höra modern och andra personer som kan ha upplysningar 

att lämna som är av betydelse för utredningen. Barnavårdsnämnden har 

rätt att vid utredningen erhålla biträde av barnavårdsnämnd i annan kom

mun (2 ~). 

Om faderskapsfrågan kan bedömas med tillräcklig säkerhet på grund av 

barnavårdsnämndens utredning. bör barnavårdsnämnden bereda den man 
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som enligt nämndens uppfattning är far till barnet tillfälle att erkänna fa

derskapet ( 3 ~ ). 

Enligt 4 ~ bör barnavårdsnämnden verka för att blodundersökning äger 

rum beträffande modern. barnet och den som kan vara far till barnet, om 

denne begär det eller anledning finns till antagande att modern haft samlag 

med mer än en man under den tid då barnet kan vara avlat. 

Barnavårdsnämnden får under vissa i 5 ~ särskilt angivna förutsättningar 

lägga ned påbörjad utredning. Sålunda kan det finnas skäl att avbryta un

dersökningen om det visar sig omöjligt att över huvud taget få några upp

lysningar till vägledning för utredning av faderskapsfrågan (1). Det kan också 

vara så att modern under konceptionstiden har haft samlag med flera män 

och det redan tidigt står klart att det inte går att ange vem som är far 

till barnet (2). Även i fall där samtycke till adoption föreligger får utredningen 

avbrytas (3). Slutligen får utredningen avbrytas, om denna eller en rättegång 

skulle vara till men för barnet eller utsätta modern för påfrestningar som 

innebär fara för hennes psykiska hälsa (4). 

Det åligger barnavårdsnämnden att föra protokoll över vad som har fö

rekommit vid utredningen och som är av betydelse för faderskapets fast

ställande (6 ~). 

Barnavårdsnämnden skall bedriva utredningen skyndsamt. Om inte sär

skilda skäl föranleder annat skall utredningen vara avslutad inom ett år 

från barnets födelse (6 ~). 

Kan faderskapet inte fastställas genom erkännande åligger det barnavårds

nämnden att väcka talan mot den man eller de män som enligt den företagna 

utredningen kan komma i fråga som far till barnet. Om det under målets 

handläggning kommer fram att modern under konceptionstiden har haft 

samlag med man som inte stämts in, skall som regel barnavårdsnämnden 

ansöka om stämning även på honom. Tidigare kunde i samma rättegång 

talan riktas endast mot en man, även om flera män kunde komma i fråga 

för faderskapet. Med de nu gällande reglerna prövas faderskapsfrågan i sam

ma process beträffande alla män som kan komma i fråga (7 ~) .. 

Barnavårdsnämndens talcplikt innebär en skyldighet för nämnden att 

väcka och utföra talan mot den eller de män som enligt nämndens utredning 

kan komma ifråga. Den som blivit stämd har rätt att dra in utomstående 

som svarande i målet. Domstolen skall på begäran av den instämde stämma 

den utpekade mannen och pröva frågan om hans faderskap (8 ~). I avliden 

mans ställe skall hans arvingar instämmas (9 n 
Barnavårdsnämnden får inte utan skäl återkalla sin talan i faderskapsmål. 

Omständigheterna kan emellertid vara sådana att talan bör återkallas. Så 

kan t. ex. vara fallet om endast en man kan komma i fråga och faderskapet 

erkänns under rättegången eller om en av flera svarandeparter är oanträffbar 

och av denna anledning tillfredsställande utredning i målet inte går att få 
(14 ~). 

Vid sidan av barnavårdsnämnden är barnets vårdnadshavare eller för bar-
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net förordnad särskild förmyndare behöriga att föra talan (7 *). Var och 

en som kan föra talan på barnets vägnar skall beredas tillfälle att yttra sig 

i målet (12 ~). Det åligger rätten att vaka över att frågan om barnets börd 

blir tillbörligen utredd (13 *). 

I 15 * finns vissa besrnmmelser om rättegångskostnad som gäller i stället 

för motsvarande regler i 18 kap. rättegångsbalken. Enligt 15 *skall vardera 

parten stå för sin kostnad i målet. Detta innebär att barnet inte blir skyldigt 

att ersätta motparten för hans rättegångskostnad ens om käromålet ogillas. 

Då barnet oftast torde vara berättigat att få sina egna kostnader ersatta 

genom rättshjälpslagen torde processen alltså i de flesta fall kunna genom

föras utan att barnet drabbas av någon ekonomisk uppoffring. Vidare med

delas i 15 ~ vissa specialbestämmelser om ersättningsskyldighet för svarande 

och för parts ombud, ställföreträdare eller biträde vid illojal eller försumlig 

processföri ng. 

När mål om fastställande av faderskap fullföljs till högre rätt skall denna 

pröva målet i hela dess vidd. Den högre rätten har också möjlighet att 

undanröja lägre rätts dom och återförvisa målet till den domstol som först 

dömt i det. om det befinns att någon som inte är part i målet skäligen 

kan komma i fråga som far till barnet (16 *). 

Faderskapslagen innehåller också vissa bestämmelserom underhållsbidrag 

till barnet och modern (19 och 20 ~~). 

2.2 Vårdnad och underhåll 

2.2.1 Vårdnad 

Bestämmelserna om vårdnad om barn återfinns i 6 kap. FB. Vårdnaden 

innefattar enligt dessa bestämmelser en plikt för vårdnadshavaren att sörja 

för barnets person och ge det sorgfällig uppfostran. Barnet skall erhålla uppe

hälle och utbildning efter vad som är tillbörligt med hänsyn till föräldrarnas 

villkor, barnets egna tillgångar och dess anlag (2 ~). I vårdnaden ingår vidare 

plikten att utöva den uppsikt över barnet som behövs med hänsyn till barnets 

ålder och övriga omständigheter (3 ~ ). Vårdnaden om barn upphör när barnet 

har fyllt 18 år eller ingått äktenskap (I och 12 ~*). I viss utsträckning har 

barnet redan före 18-årsåldern getts behörighet att bestämma i ett för vård

nadsfrågan viktigt hänseende, nämligen beträffande arbete (4 ~). 

I vårdnaden ingår befogenhet och plikt att, i den omfattning lagen anger, 

besluta i barnets personliga angelägenheter. Vårdnadshavaren kan besluta 

att lämna den rent faktiska vården till annan. exempelvis fosterföräldrar. 

Därigenom sker ingen ändring i vårdnadshavarens bestämmanderätt för bar

net. Det i lagen använda begreppet vårdnad är alltså inte identiskt med 

den faktiska vården. Vårdnadshavaren kan återta den faktiska vården om 

barnet, om han finner det lämpligt. 

För barn i äktenskap är föräldrarna gemensamt vårdnadshavare (I *l· Be-
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stämmanderätten tillkommer alltså dem båda i förening. Om en av för

äldrarna på grund av frånvaro, sjukdom eller annan orsak är hindrad att 

delta i beslut rörande vårdnaden, vilket inte utan olägenhet kan uppskjutas, 

får bestämmanderätten utövas av den andre. Denne får dock inte ensam 

fatta beslut av ingripande betydelse för barnets framtid, om inte barnets 

biista uppenbarligen kräver det (5 n Vid längre tids förhinder för den ene 

av föräldrarna kan domstolen på ansökan av den andre förordna att vård

naden skall tillkomma honom ensam. Detsamn,ia gäller om den ene av 

föräldrarna gör sig skyldig till grovt missbruk eller grov försummelse vid 

vårdnadens utövande, är hemfallen åt missbruk av rusgivande medel eller 

för ett lastbart liv. Förordnande som nu nämnts kan meddelas också på 

anmälan av allmän åklagare eller barnavårdsnämnd. Är båda föräldrarna 

för liingre tid förhindrade att delta i vårdnaden eller är båda på nyss angivet 

sätt olämpliga som vårdnadshavare. kan domstolen överflytta vårdnaden 

på särskilt förordnad förmyndare (6 ~). 

Reglerna om föräldrarnas gemensamma vårdnad om barn i äktenskap 

bygger på förutsättningen att de lever tillsammans. Upplöses familjegemen

skapen skall enligt 7 ~ domstolen bestämma vem av föräldrarna som skall 

ha vårdnaden om barnen eller, om inte alla barnen bör stå under den enes 

vårdnad, hur de skall fördelas mellan föräldrarna. I samband med dom 

på iiktenskapsskillnad skall domstolen självmant förordna angående vård

naden om makarnas barn. Redan den omstiindigheten att föräldrarna lever 

åtskilda på grund av söndring kan utlösa sådant förordnande. men det krävs 

i så fall ansökan av endera. 

I 7 ~ges också vissa riktlinjer för domstolens avgörande av vårdnadsfrågan. 

Är föräldrarna ense, skall domstolen meddela beslut i överensstämmelse 

med deras önskan. såvida det inte är uppenbart stridande mot barnets bästa. 

Är föräldrarna inte ense. skall domstolen bestämma "efter vad med hänsyn 

till barnets bästa linnes skäligt''. Om det med hänsyn till barnets bästa 

är uppenbart att ingendera av föräldrarna bör utöva vårdnaden, skall denna 

anförtros åt särskilt förordnad förmyndare. 

När vårdnaden om barn i äktenskap tillkommer föriildrarna gemensamt 

och den ene dör. blir den efterlevande automatiskt ensam vårdnadshavare 

(8 ~ ). Om vårdnaden tillagts den ene av föräldrarna och denne dör. skall 

domstolen förordna den andre till vårdnadshavare, såvida inte vårdnaden 

med hänsyn till barnets bästa bör anförtros åt särskilt förordnad förmyndare. 

Motsvarande gäller om den av föräldrarna som ensam har vårdnaden blir 

för längre tid förhindrad att utöva vårdnaden eller gör sig skyldig till grov 

försummelse etc. (9 ~). 

Barn utom äktenskap står enligt 12 ~ under moderns vårdnad. Är för

äldrarna ense om att fadern i stället skall ha vårdnaden, skall domstolen 

på anmälan förordna honom till vårdnadshavare. om det inte är uppenbart 

stridande mot barnets bästa. Är föräldrarna inte ense skall rätten på ansökan 

av fadern överföra vårdnaden till honom, om de~ linnes skäligt med hänsyn 
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till barnets bästa. Finnes den av föräldrarna som har vårdnaden inte vara 
lämplig att utöva vårdnaden eller dör han, skall domstolen på ansökan av 
den andre föriildern eller på anmälan av allmän åklagare eller barnavårds
niimnd överflytta vårdnaden på den andre, såvida inte med hiinsyn till bar
nets bästa vårdnaden finnes böra anförtros åt siirskilt förordnad förmyndare. 

I fråga om såväl barn i som utom äktenskap gäller att förälder som är 

skild från vårdnaden har rätt till umgfoge med barnet. om inte särskilda 
omstiindigheter föranleder annat. Kan överenskommelse inte träffas med 
vårdnadshavaren, får domstolen bestämma om umgängesrätten (10 ~). 

Av domstol meddelade beslut i vårdnadsfrågor kan omprövas när vä
sentligt ändrade förhållanden påkallar det (! 3 ~ ). 

Vårdnaden är att skilja från förmynderskapet, vilket avser förvaltningen 
av barnets egendom, till den del denna inte tillkommer barnet självt eller 
annan, samt befogenheten att företräda barnet i ekonomiska angeliigenheter. 

Bestiimmelser om vem som skall vara barns förmyndare finns i 11 kap. 
FB. I lagen har de båda funktionerna förmyndare och vårdnadshavare i 
princip kopplats samman. För underårigt barn i iiktenskap iir sålunda enligt 
huvudregeln föriildrarna gemensamt förmyndare ( 11 kap. l ~ första stycket) 
och för barn utom iiktenskap är modern förmyndare ( 11 kap. 2 ~ första 
punkten). Förordnas att vårdnaden om barn i iiktenskap skall tillkomma 
endast den ene av föriildrarna eller överflyttas vårdnaden om barn utom 
iiktcnskap på fadern, blir den sålunda utsedde vårdnadshavaren också ensam 
förmyndare ( 11 kap. l ~ andra stycket och 2 ~ andra punkten). Förmyndare 
kan entledigas, om han prövas vara oliimplig som förmyndare (I I kap. 9 ~). 

Vårdnaden och förmynderskapet kan i sådant fall komma att utövas av 
olika personer. Detsamma blir fallet om vårdnadshavaren själv är omyndig 
och av denna anledning inte kan vara förmyndare <1 l kap. 4 ~) samt om 
det bestiimts att en av flera siirskilt förordnade förmyndare endast skall 
ha vårdnaden om barnet och inte delta i handhavandet av barnets övriga 
angelägenheter (13 kap. 8 ~ andra stycket andra punkten). 

2.2.2 l'. nderhållsskyldighet 

Bestämmelser om föräldrars underhållsskyldighet gentemot barn finns 
intagna i 7 kap. FB. Enligt I ~detta kapitel skall föriildrarna stå för kostnaden 

för barnets uppehälle och utbildning i den mån barnet inte har egna tillgångar. 
Underhållsskyldigheten upphör inte i något fall förriin barnet har fyllt 16 
år. Den kan utsträckas längre beroende på föräldrarnas ekonomiska möj

ligheter och barnets förmåga att tillgodogöra sig vidare utbildning. Någon 
maximiålder finns inte angiven men enligt 20 kap. 11 ~ FB får domstol 
inte mot den underhållsskyldiges bestriclande fastställa underhållsbidrag för 
tiden efter det att barnet har fyllt 18 år, innan det kan tillförlitligen bedömas 
om underhållsskyldighet föreligger därefter. I kostnaden för barnets un-
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derhåll skall var och en av forlildrarna la del efter sin förmåga (7 kap. 2 ~ 
första stycket). Är det bara den ena av föräldrarna som har vårdnaden om 
barnet skall den andra betala underhållsbidrag (2 ~andra stycket). Ett undan
tag från denna regel gäller för det fall att endast den ena av två makar 
är vårdnadshavare för makarnas barn och makarna lever tillsammans. Då 
gäller de allmänna reglerna i giftermålsbalkens 5 kap. om att båda makarna 
är skyldiga att efter förmåga bidra till familjens uppehiille. Make som un
derlåter detta kan på ansökan av den andre av domstol förpliktas att utge 
bidrag. Detta bidrag iir emellertid tänkt att tillkomma vederbörande make 
och kan avse en summa för hela familjens underhåll. 

.Ä.vcn gentemot styvbarn föreligger underhållsskyldighet. Så länge äk
tenskapet består är niimligen make skyldig att i mån av förmåga jämte 

andra maken bidra till underhållet för den andre makens barn, om den 
maken har vårdnaden om barnet (7 kap. 4 ~ fB). Den underhållsskyldighet 
som på detta siitt åvilar styvföriildcr innebär inte någon iindring i under
hållsskyldigheten för den av barnets föräldrar som inte har vårdnaden om 
det (4 ~ andra stycket). 

Betalning av underhållsbidrag skall erläggas i förskott för kalendermånad, 
om inte annat har bestämts av domstol eller. såvitt gäller barn utom äk
tenskap, i avtal om underhållsbidrag som har slutits under medverkan av 
barnavårdsnämnd (6 n Underhållsskyldig som erlägger bidrag i förskott 
utöver vad han är skyldig att betala blir inte därigenom befriad från att 
betala bidrag för varje period som den extra förskottsbetalningen avser. 

Underhållsbidraget kan fastställas genom avtal mellan representant för 
barnet och den underhållsskyldigc. Ett sådant avtal medrör inte hinder rör 
barnet att, såvitt giiller underhållsbidrag i framtiden. fordra högre under
hållsbidrag (7 ~ första stycket). Gäller avtalet underhåll till barn utom äk
tenskap. lir det dock bindande för barnet om det har slutits genom skriftlig 
och bevittnad handling och godkänts av barnavårdsnämnd (7 ~andra styck
et). 

Om parterna inte kan träffa frivillig uppgörelse om underhållsbidrag finns 
möjlighet för den underhållsberättigade att vid domstol yrka förpliktande 

för den unclerhållsskyldige att utge underhållsbidrag. Har bidraget bestämts 
av domstol blir det givetvis bindande för biigge parter. 

Även om underhållsbidraget har bestämts genom dom eller under med
verkan av barnavårdsnämnd enligt 7 ~ andra stycket. hm båda parter möj
lighet att hos domstol påfordra ändring av bidraget under åberopande av 
viisentligt ändrade förhållanden. Den underhållsskyldigc kan under samma 
förutsättning begära jiimkning av bidraget i fall då det föreligger ett avtal 
om underhållsbidrag som är bindande endast för honom och inte för den 
underhållsberiittigade (8 ~). 

Även om underhållsbidrag har fastställts att utgå till dess barnet har nått 

viss ålder. medför detta inte hinder att begära underhållsbidrag för tid där
efter. oberoende av om det föreligger viisentligt ändrade förhållanden eller 
inte (8 ~). 
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Niir det gäller underhållsbidrag till barn utom iiktenskap kan bidraget 
bestämmas att utgå med ett belopp en gång för alla. Det krävs i så fall 
avtal som har godkänts av barnavårdsnämnd (7 ~andra stycket). Ett sådant 
avtal är bindande för båda parter och kan inte jämkas ens vid väsentligt 
ändrade förhållanden (8 ~ andra stycket). 

liar avtal om underhållsbidrag till barn slutits mellan makar inför fö

restående äktenskapsskillnad kan avtalet jiimkas av domstol, om det är 
uppenbart obilligt mot ena maken. Talan hiirom måste emellertid viickas 
inom ett år från det äktenskapsskillnaden meddelades (9 n 

Alla underhållsbidrag som enligt det sagda utgår till barn enligt avtal 
eller dom förändras automatiskt i takt med penningvärdet enligt bestäm
melserna i lagen ( 1966:680) om ändring av vissa underhållsbidrag. Statistiska 
centralbyrån beslutar varje år om och med vilket procenttal bidragen skall 
lindras. Hittills har höjningar skett åren 1967 (7 %). 1970(10 '!{,), 1971(996), 
1973 (10 %). 1974 (6 %) och 1975 (I I "6). 

Enligt lagen ( 1964: 143) om bidragsförskott skall bidragsförskott av all
männa medel i vissa fall utgå då barn står under vårdnad av bara den 

ena eller ingen av föräldrarna. 
Bidragsförskottet utgår i förhållande till den av föriildrarna som inte har 

vårdnaden om barnet och som diirför är underhållsskyldig gentemot barnet. 

Det uppgår till ett årligt belopp motsvarande 40 % av basbeloppet enligt lagen 
(1962:381) om allmän försäkring. F. n. utgör bidragsförskottet alltså 3 760 
kr. Har ingen av föräldrarna vårdnaden om barnet utgår bidragsförskott 
i förhållande till båda föräldrarna. I så fall utgör förskottet 30 % av bas
beloppet, eller f. n. 2 820 kr om året, i förhållande till vardera föräldern. 

Om den underhållsskyldige betalar underhållsbidrag i fastställd ordning 
utgår förskott med ett belopp motsvarande skillnaden mellan underhålls
bidragets belopp och det belopp som motsvarar 40 resp. 30 % av basbeloppet. 
Betalar den underhållsskyldige i underhållsbidrag ett belopp som för år över
stiger 40 resp. 30 96 av basbeloppet utgår således inte något bidragsförskott. 

För att förebygga missbruk giiller vidare att bidragsförskottet inte utgår 
med högre belopp än det fastställda underhållsbidraget. om vårdnadshavaren 
utan giltigt skiil underlåter alt medverka till att fä underhållsbidraget höjt. 

Bidragsförskott utgår vidare inte alls om vårdnadshavaren utan giltigt 
skHI underlåter att medverka till att få underhållsbidrag eller faderskapet 

till barnet fastställt. Inte heller utgår bidragsförskott. om det finnes uppenbart 
att den underhållsskyldige, även om han inte betalar underhållsbidrag, på 

annat sätt sörjer för att barnet erhåller motsvarande underhåll. Viktigt i 
sammanhanget iir också att bidragsförskott inte utgår om den underhålls
skyldige bor tillsammans med barnet. 

familjelagssakkunniga (Ju 1970:52). som enligt sina direktiv har till upp

drag att se över nuvarande regler om familjeriittslig underhållsskyldighet, 
h<1r låtit göra en skattning av antalet underhållsberiittigade barn i landet. 
Denna visar att det år 1973 fanns ungefär 371 000 sådana barn samt att 
bidragsförskott samtidigt helt eller delvis utbetalades till 190 000 barn. 
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2.3 Överfl~1tning av barn 

Den riittsliga vårdnaden innefattar befogenhet att bestlimma om barnets 

vistelseort. Vårdnadshavaren kan liimna barnet till annan för den rent fak

tiska vården men har alltid riitt att ta barnet till sig, om inte annat föreskrivs 

i lag. Vidare gäller att förälder som iir skild från vårdnaden och som har 
utverkat domstols beslut om viss umgängesriitt har rätt all få barnet utlämnat 

till sig för umgängesriittens utövande. 
Lämnas barnet inte ut till vårdnadshavaren eller den umgiingesberättigade 

föriildern niir dessa enligt vad hiir har sagts har rätt till det kan de begiira 

medverkan av myndighet för att f1\ barnet överflyttat till sig. Bestämmelser 

hiirom finns intagna i 21 kap. FB som handlar om verkställighet av dom 

eller beslut rörande vårdnad m. m. Niirmare föreskrifter om tilliimpningen 
av 21 kap. iir meddelade i kungörelse (1967:715). 

Överflyttning av barn kan få formen av verkställighet av domstols dom 

eller beslut om vårdnad eller umgiingesr'dtt eller om överliimnande av barn 

i annat fall ( 1 n Ansökan om verkställighet görs hos länsrätten och riktas 

mot motparten i det mål eller ärende vari domen eller beslutet har meddelats. 
Vistas barnet hos annan än motparten kan domen eller beslutet inte åberopas 

som grund för verkställighet mot denne. Vårdnadshavaren har emellertid 

i detta fall möjlighet att jämlikt 6 ~ påkalla länsriittens åtgiird för att genom 

handriickning få barnet överflyttat till sig. På samma sätt har den ena av 

två förlildrar som gemensamt har vårdnaden om sitt barn möjlighet att 

enligt 7 ~ påkalla åtgärd för barnets överliimnande av liinsrätten, om den 

andre har fört bort barnet egenmiiktigt eller håller kvar barnet utan be

aktansviirt skäl. 
I samtliga fall skall länsriitten verka för att överflyttningen av barnet 

sker frivilligt. För det ändamålet kan länsrätten uppdra åt ledamot i bar
navårdsnämnden eller åt tjiinsteman inom barnavården att verka för att 
den som har hand om barnet frivilligt överliimnar det. 

Om frivillig överflyttning från början anses utsiktslös eller om försök 
att få barnet överlämnat på frivillig vlig har misslyckats, kan länsriitten 
förordna om verkställighet enligt I ~ eller om överflyttning enligt 6 eller 

7 ~- Förordnandet kan förenas med ett vitesföreläggande eller med ett beslut 

om att barnet skall hämtas genom polismyndighets försorg (3 ~). Om sär

skilda skäl föreligger. får länsriitten också för att unclerliitta barnets över

flyttning föreskriva att barnet tillfälligt skall omhändertas på lämpligt sätt. 

Verkställighet eller handräckning skall viigras. om barnet har fyllt femton 

år eller nått sådan mognad att dess vilja bör beaktas och barnet motsiitter 

sig överflyttning, såvidn llinsrätten inte finner s(1dan nödvändig av hänsyn 

till barnets biista (4 ~).Verkställighet kan vidare viigras om det iir uppenbart 
att rdrhållandena iindrats väsentligt sedan allmiin domstols dom eller beslut 

meddelades och det av hänsyn till barnets bästa iir påkallat att iindring 

betriiffande vårdnad eller umgiingesriitt prövas av allmiin domstol (5 ~första 

stycket). Verkstiillighet och handräckning får iiven i annat fall vägras, om 
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risk som ej är ringa föreligger för skada på barnets kroppsliga eller sjH!sliga 
hälsa (5 ~ andra stycket). 

Länsrättens beslut skall lända till omedelbar efterrättelse om ej annat 
förordnas (12 ~ ). Besvär över länsrätts beslut prövas av kammarrätt. Enligt 
28 * förvaltningsprocesslagen (1971 :291 l kan kammarrätten förordna att det 
överklagade beslutet tills vidare inte skall gälla (beslut om inhibition) och 
även i övrigt förordna rörande saken. Efter prövningstillstånd kan besvär 

över kammarrättens beslut prövas av rcgeringsrätten. Besvär över kammar
rätts beslut angående inhibition prövas utan prövningstillstånd. 

Det åligger 11insrätten att genast underrätta polismyndigheten om sådant 
beslut om hiimtning som omedelbart länder till efterrättelse. Anförs besvär 
över ett sådant beslut, skall liinsriitten omedelbart underrättas härom och 
i sin tur underrätta polismyndigheten. Har denna då ännu inte hunnit verk
stiilla hämtningsbeslutct, får åtgiird för verkställighet inte vidtas förrän in
hibitionsfrågan avgjorts. Länsrätten skall underrättas om utgången i inhi

bitionsfrågan och vidarebefordra meddelande härom till polismyndigheten 
(17, 18, 20 och 24 ~~ tilliimpningsföreskrifterna). 

2.4 Rättegångskostnad i vårdnadstvister 

I vårdnadsmål liksom i andra tvistemål ådrar sig parterna ofta rättegångs

kostnader. Det gäller bl. a. kostnader för bevisning i målet, för rättegångs
ombud och för partens resor till och från domstolsförhandlingarna. Åtnjuter 
den enskilde allmän riiltshjiilp enligt rättshjiilpslagen ( 1972:429) betalar staten 

helt eller delvis dessa kostnader. Härmed är emellertid inte sagt att staten 
slutgiltigt skall stå för kostnaderna. Bestämmelserna i lag om parts riit
tegångskostnad äger nämligen tillämpning i fråga om kostnaderna för rätts
hjälpen. Detta innebär bl. a. att motparten kan förpliktas att ersätta staten 
för utgiven rättshjälp. 

De allmiinna bestämmelserna om rättegångskostnader vid domstol åter
finns i 18 kap. riittegångsbalken. De anger hur parternas riittegångskostnader 
slutligt skall fördelas mellan dem. Huvudregeln iir att part som förlorar 
målet, den tappande, skall ersätta motparten för hans kostnader ( 1 ~). Det 
innebär att elen tappande får betala både sina egna rättegångskostnader och 
motpartens. Åtnjuter den tappande parten allmän rättshjälp betalar staten 
visserligen helt eller delvis hans egna rättegångskostnader men parten måste 
likväl ersätta motparten dennes kostnader. Åtnjuter också motparten allmän 
rättshjälp får elen tappande parten ersätta staten för vad som har utgått 
som rättshjmp till denne. 

I vissa fall kan rätten emellertid göra avsteg från huvudregeln och förordna 

att vardera parten skall bära sin kostnad. dvs. förordna om kvittning av 
kostnaderna. Det gäller sådana mål där rättsförhållandet inte kan bestämmas 
på annat s~itt än genom dom (2 ~). t. ex. mål om äktenskapsskillnad. äk
tenskaplig börd och vårdnad om barn. Även om parterna är ense i den 
fråga som målet rör måste de gå till domstol. eftersom de inte själva kan 
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upplösa sitt äktenskap, förklara att barnet saknar äktenskaplig börd eller 

förordna om vårdnaden. Rättegångskostnaderna framstår i dessa fall som 

en utgift som parterna måste åta sig för att uppnå det av dem gemensamt 

eftersträvade målet. Av förarbetena till bestämmelsen framgår att avsikten 

är att möjligheten att kvitta kostnaderna enligt 2 ~ skall användas mycket 

sparsamt och att huvudregeln även i sådana mål som avses i paragrafen 

skall vara att den tappande skall ersätta den vinnande för hans rättegångs

kostnader. Detta bör även i flertalet fall gälla kostnaderna i högre rätt i 

sådana mål (NJA Il 1943 s. 227-228 och 241). 
Bestämmelserna i 1 och 2 ~~ kompletteras av bl. a. vissa regler i 3 och 

6 ~~ om ersättningsskyldighet för part som gör sig skyldig till illojal eller 

försumlig processföring och därmed onödigtvis åsamkar motparten rätte

gångskostnader. 3 ~ avser fall då vinnande part uppsåtligen eller genom 

försummelse har föranlett onödig rättegång. Rätten skall i sådant fall för

ordna att den vinnande skall betala motpartens rättegångskostnader eller 

också att vardera parten skall biira sin kostnad. 6 ~gäller försumlighet under 

själva rättegången. Ena parten kan t. ex. genom att utebli från riitten eller 

genom att göra invändning eller på<;tående som han insett eller bort inse 

saknar fog eller på annat sätt genom vårdslöshet eller försummelse vålla 

kostnad för motparten. Sådan kostnad blir den försumlige skyldig att ersätta, 

oberoende av hur kostnaderna i målet i övrigt skall fördelas mellan parterna. 

Bestämmelserna i 3 och 6 ~~ gäller oberoende av om det är parten själv 

eller hans biträde, ombud eller ställföreträdare som har vållat den onödiga 

kostnaden. I det senare fallet kan emellertid representanten åläggas att jämte 

parten solidariskt svara för kostnaderna <7 ~). 

18 kap. 5 ~innehåller bestämmelser om rättegångskostnadernas fördelning 

då målet inte har prövats i sak. Avvisas kärandens talan, skall han anses 

som tappande och alltså ersätta svaranden för hans rättegångskostnader. 

Förlikas parterna skall vardera parten bära sin kostnad, om inte annat 

har avtalats. Denna bestämmelse kan inte bli aktuell i ett vårdnadsmåL 

eftersom parterna inte kan träffa förlikning om vårdnaden. 

Målet kan också avskrivas, sedan käranden återkallat sin talan eller ute

blivit. Han blir då skyldig att ersätta motparten för hans rättegångskostnader, 

om inte särskilda skäl föranleder annat. Att käranden återkallar sin talan 

kan bero på att han funnit att han inte kan vinna bifall till den. I så fall 

bör han förpliktas att betala svarandens kostnader. Beror återkallelsen i 

stället på att svaranden har medgivit käromålet, t. ex. gått med på att betala 

den fordran som käromålet gäller, har kiiranden i princip vunnit målet. 

I ett sådant fall bör sådana särskilda omständigheter anses föreligga att kä

randen inte skall förpliktas ersätta svarandens rättegångskostnader. 

18 kap. 4 ~behandlar det fallet att parterna har ömsom vunnit och förlorat. 

Kiiranden kan t. ex. ha framställt flera yrkanden och vunnit ett och förlorat 

det andra. Om det som ena parten tappat är av endast ringa betydelse skall 
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han ha full kostnadsersättning. I annat fall kan domstolen välja mellan 

två olika alternativ. Kan kostnaderna för de olika yrkandena klart särskiljas, 
skall ersättningsskyldigheten bestämmas med hänsyn diirtill. Om detta inte 
går får vardera parten bära sin kostnad eller den ene av dem tillerkännas 
jämkad ersättning (4 ~ första stycket). Motsvarande regler skall gälla för 

det fall alt ett yrkande har endast delvis bifallits (4 ~ andra stycket). 
Högre rätts befattning med rättegångskostnaderna i ett mål avser för

delningen mellan parterna av dels kostnaderna i underriitten, dels kost

naderna i den högre rätten. Vad gäller underrättskostnaderna blir fördel
ningen av dessa beroende på utgången i målet i den högre rätten. Har kä
randen vunnit i första instans och därför enligt 18 kap. I ~ fått ersättning 

för sina rättegångskostnader där men förlorat i hovrätten, skall denna alltså 
ålägga käranden att ersätta svaranden för dennes kostnader i första instans. 

Vad gäller kostnaderna i den högre instansen gäller alt skyldigheten att 
ersätta dessa skall bestämmas med hänsyn till elen utgång målet får där 
(18 kap. 15 ~). 

Det bör slutligen också nämnas att domstolen inte kan ingå i prövning 
av frågan vem av parterna som skall stå för rättegångskostnaderna, om 
inte detta har yrkats i målet. Domstolen kan inte heller döma ut mer än 
vad som har yrkats eller mindre än vad som har medgivits. 

Emellertid skall rätten självmant se till att statsverket tillerkänns ersätt
ning, då detta är föreskrivet. Om t. ex. den vinnande parten har beviljats 
allmän rättshjälp i målet skall den tappande föreläggas att utge ersättning 
härför till statsverket (18 kap. 13 ~ RB jämfört med 31 ~ riittshjiilpslagen). 
Rätten prövar också självmant om rättegångskostnadsersättningen skall sät
tas ned med hänsyn exempelvis till att käromålet har bifallits endast delvis 

(4 ~)eller att elen vinnande parten har gjort sig skyldig till vårdslöshet (6 ~). 

2.5 A \'gift för \'ård al· omyndigs värdehandlingar 

Aktier, obligationer. pantbrev, skuldebrev och andra sådana värclehand
lingar som tillhör omyndig skall enligt 15 kap. 8 ~ föriildrabalken (fB) sättas 
ned i öppet förvar i den omyncliges namn hos riksbanken eller annan bank. 
Nedsättning behöver dock ske endast om handlingarnas sammanlagda värde 
överstiger 5 000 kr. Om flera underåriga syskon har gemensam förmyndare, 
skall viirdehandlingarna räknas samman. Fr. o. m. den I januari 1976 gäller 

(SFS 1974: I 038) att nedsättning behöver ske endast om handlingarnas sam
manlagda värde överstiger ett belopp motsvarande två gånger gällande bas
belopp enligt lagen (1962:381) om allmiin försäkring samt att förmyndaren 

diirvicl skall riikna samrn<tn värdehandlingarna i samtliga förmynderskap 
som han innehar. 

De nedsatta handlingarna skall under överförmyndarens tillsyn vårdas 
i enlighet med bestämmelserna i lagen ([924:322) om värd av omyndigs 
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viirdehandlingar (VL). 
Jiimlikt I ~ VL ansvarar banken för de nedsatta viirdehandlingarnas för

varing och förvaltning enligt de närmare bestämmelserna i 2-7 ~~ VL. För 
sin vård av värdehandlingarna får banken tillgodoräkna sig en årlig avgift 
som inte får överstiga, när det gäller inhemska värdehandlingar två kronor 
och när det giiller utländska viirdehandlingar en krona för varje påbörjat 
tusemal kronor av handlingarnas viirde (8 ~ VL). 

Beträffande utliindska värdehandlingar iir banken ansvarig endast för deras 
förvaring medan bankens åligganden i fråga om inhemska viirdehandlingar 

är mycket omfattande och innebiir att banken generellt sett iir skyldig att 
vidta alla de åtgiirder som krävs för iakttagande av den omyndiges rätt 
i avseende på värdehandlingarna, dock endast under förutsättning alt er
forderliga uppgifter kan anskaffas av banken utan väsentlig omgång eller 

tidsutdräkt. Inom ramen för denna ~kyldighet anses depositionen medföra 
riitt för banken att företräda den omyndige. Åtgärder som banken vidtar 
inom området för sitt uppdrag blir således bindande såviil för elen omyndige 
som för tredje man utan att förmyndaren givit banken särskilt bemyndi
gande. 

De nu gällande förvaringsavgifterna fastställdes år 1963. Genom en lag
iindring år 1974 (SFS 1974: 1042) har emellertid bestämts att de skall höjas 
till tre kronor resp. två kronor för varje påbörjat tusental kronor av hand
lingarnas värde. Lagändringen triider i kraft den I januari I 976. 

3 Reformkrav 

3.1 Faderskap till barn 

Niir det gäller de nuvarande bördsreglerna har kritik bl. a. i riksdagen 

riktats mot att en frånskild man skall anses som far till ett barn som föds 
efter iiktenskapets upplösning men på sådan tid att det kan ha avlats dess
förinnan. I en motion till 1974 års riksdag (mot. 1974:650) yrkades att börds

reglerna i dessa delar skulle bli föremål för utredning. 
I motionen framhölls att gällande bördsregler och anvisningar för folk

bokföringsmyndigheterna i praktiken medför att ett barn, som har fötts 
efter det att modern fått äktenskapsskillnad, kan bli antecknat som fött 
i hennes äktenskap, även om det förflutit avsevärd tid sedan hon sam
manbodde med sin förre man. Detta förhållande måste anses högst otill
fredsställande från såväl humanitär som rättslig synpunkt. Kvinnan måste 
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i den angivna situationen nämligen konfronteras med sin förre make inför 

domstol för att få förklarat att barnet saknar äktenskaplig börd. Till dess 

domstolsutslaget blivit klart är barnet kyrkobokfört som barn till den f: d. 

äkta mannen, vilket innebär att det har arvsrätt och skulle få barnpension 

genom ATP, grupplivförsäkring m. m. efter honom, om han avlider innan 

bördsfrågan hunnit klaras upp. Däremot saknar barnet arvsrätt, rätt till pen

sion m. m. efter den "rätte" fadern till dess domen har vunnit laga kraft . 

och denne därefter hunnit i laga ordning erkänna faderskapet. 

I motionen påpekades vidare att ett nytt äktenskap klart prioriteras i för

hållande till ett sammanboende i sådana fall som det här är fråga om. Gifter 

nämligen en frånskild kvinna om sig så snart efter äktenskapsskillnaden 

att barn som föds under det nya äktenskapet kan vara avlat i det gamla 

antecknar folkbokföringsmyndigheten mannen i det senare äktenskapet som 

far till barnet. Flyttar hon diiremot samman med annan man utan att ingå 

nytt äktenskap antecknas i motsvarande fall mannen i det upplösta äk

tenskapet som far till barnet. Enligt motionen måste det anses rimligt att 

samma regler skall gälla för gifta som för ogifta i bördsfrågor. Reglerna 

borde därför ändras så att ett barn som föds efter det att äktenskapsskillnaden 

vunnit laga kraft alltid betraktas som fött utom äktenskapet. 

Lagutskottet inhämtade utlåtande över motionen från hovrätten över Skå

ne och Blekinge samt socialstyrelsen. På begäran av utskottet avgavs diir

jämte yttranden av Sveriges advokatsamfund, Sveriges socialtjänsteman~ 

naförbund, Centerns kvinnoförbund, Folkpartiets kvinnoförbund, Moderata 

samlingspartiets kvinnoförbund, Sveriges socialdemokratiska kvinnoför

bund och Svenska kvinnors vänsterförbund. 

Samtliga remissinstanser med undantag för· Moderata samlingspartiets 

kvinnoförbund tillstyrkte att reglerna för äktenskaplig börd blev föremål 

för utredning. Några remissinstanser underströk att en utredning borde om

fatta reglerna i stort och inte vara avgränsad på det sätt som förordats i 

motionen. Hovrätten över Skåne och Blekinge ansåg bl. a. att det å ena 

sidan borde beaktas att den gällande regeln om bördspresumtion allmänt 

sett kan vara till barnets bästa och d[irför inte bör uppges. Å andra sidan 

bildar denna regel ett hinder, när det gäller att bestämma det biologiskt 

riktiga faderskapet. Genom uppdelningen i vissa situationer av denna be

stämning på en bördsprocess och en faderskapsprocess försvårades stundom 

ett utnyttjande av de förbättrade metoder att bestämma faderskapet som 

den medicinska vetenskapen under de senaste decennierna har tillhanda

hållit. Med hänsyn härtill ansåg hovrätten det påkallat att bördsreglerna i 

sin helhet sågs över och att därvid värdet och omfattningen av en presumtion 

på detta område övervägdes. I samband härmed måste processuella regler 

för tvister om faderskap i och utom äktenskap också granskas. 

Socialstyrelsen framhöll bl. a. att det säkerligen förhåller sig så att barn 

6 Riksdagm J'J7fJ. I sam/. Nr 170 
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som föds efter det att äktenskap har upplösts i mycket liten utsträckning 

har moderns förre make till far. Genom att alltid betrakta sådana barn som 

födda utom äktenskap skulle förfarandet med att fastställa faderskapet för

enklas. Eventuellt skulle kunna övervägas att på svagare indikationer än 

vad som nu gäller för fastställande av faderskap till barn utom äktenskap 

presumera att f. d. make är far till barn som föds efter äktenskapets upp

lösning, i de fall då ingen annan man kan utpekas som far till barnet. I 

sådana fall borde det eventuellt inte tillåtas den f. d. maken att föra processen 

mot barnet på samma villkor som annan man. 

Sveriges advokatsamfund underströk att gällande bördsregler är givna 

väsentligen till skydd för barnet. Den ifrågasatta äktabördspresumtionen 

är ägnad att sätta barn i äktenskap i en bättre ställning än barn utom äk

tenskap. För att nå en ökad likställighet borde man enligt samfundet efter

sträva en förbättring av de utomäktenskapliga barnens rättsstiillning framför 

en försämring av de inomäktenskapliga barnens. Samfundet underströk ock

så att man borde beakta verkningarna av de nya reglerna om äktenskaps

skillnad. 

Folkpartiets kvinnoförbund ansåg bl. a. att man i skilsmässofall borde 

kunna betrakta barnet som avlat inom äktenskapet, om barnet föds inom 

nio månader efter det att makarna eller en av dem har begärt äktenskaps

skillnad och makarna är ense om faderskapet. Om endera maken däremot 

bestrider faderskapet, borde detta fastställas på samma sätt som för utomäk

tenskapliga barn. 

Sveriges socialdemokratiska kvinnoförbund påpekade att den nya äkten

skapslagstiftningen genom den nedkortade tiden för skilsmiissoförfarandet 

visserligen kunde komma att minska de problem som aktualiserades i mo

tionen men att detta inte gjorde svårigheterna mindre för dem som pro

blemen ändå kom att gälla. Samhället strävar i princip efter att ställa sig 

neutralt till olika samlevnadsformer. Förbundet ansåg att samhiillet också 

i denna situation måste ha regler som möjliggör en neutral bedömning av 

faderskapet, vilket skulle bli fallet med den i motionen föreslagna lösningen. 

Svenska kvinnors vänsterförbund tillstyrkte motionsförslaget men till

fogade att utredningen även borde omfatta de fall där modern ännu ej är 

frånskild men sammanbor med en annan man och fått barn med denne 

som vill erkänna faderskapet. 

I sitt betänkande (LU 1974:27) påpekade lagutskottet att de nackdelar 

som påtalats i motionen viserligen i någon mån minskat genom att hem

skillnadsåret fr. o. m. den I januari 1974 har avskaffats och ersatts med 

en sex månaders betänketid, som dessutom inte behöver tilliimpas om ma

karna saknar barn och är ense om att skiljas. Härtill kom att frågan numera 

komplicerades av att makarna under betänketiden kan leva samman. Det 

kunde då synas naturligt att utgå från att äkta mannen är far till barn, 

som föds kort tid efter det att äktenskapet har upplösts. Nackdelarna med 
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giillande regler om bördspresumtion var enligt utskottets mening likväl så 

betydande att reglerna enligt utskottets mening borde bli föremål för en 

översyn. Utskottet framstiillde att riksdagen hos regeringen skulle begära 

en sådan översyn. Riksdagen beslöt i enlighet med utskottets hemställan 

(rskr 1974:292). 

Även mot bestämmelserna om talan angående äktenskaplig börd har det 

riktats kritik i riksdagen. I en motion innevarande år (1975:455) har yrkats 

att riksdagen hos regeringen begär förslag till sådan ändring av 2 kap. I ~ 

föräldrabalken att bördstalan får föras utan tidsbegränsning. I motionen fram

hölls att det inträffar att mannen först efter preklusionstiden utgång, ofta 

i samband med skilsmiissa, misstänker att han ej är far till barn som fötts 

inom äktenskapet. Mannen saknar då möjlighet att väcka talan mot barnet 

men undgår inte sin underhållsskyldighet. Vidare behåller barnet sin arvsrätt. 

I sådana fall är det bara barnet som har rätt att väcka talan. I motionen 

framhölls att samma grundprincip som förestavat reglerna i faderskapslagen. 

niimligen det allmänna intresset att ett faderskap blir rätt fastställt, borde 

gälla även talan om äktenskaplig börd. Om en man genom blodprov kan 

bevisa att han inte är far till ett i äktenskapet fött barn borde han enligt 

motionen ha samma möjlighet som barnet att utan tidsbegränsning föra 

bördstalan. 

1 sitt betänkande över motionen erinrade lagutskottet (LU 1975:14) om 

att riksdagen tidigare hemställt hos regeringen att bördsreglerna i sin helhet 

skulle ses över. Med anledning av att den begärda översynen hade påbörjats 

inom justitiedepartementet och till att resultatet av översynen snart kunde 

väntas bli redovisat fann utskottet det inte påkallat med någon ytterligare 

åtgärd från riksdagens sida med anledning av motionen. Riksdagen anslöt 

sig till utskottets uppfattning. 

3.2 Vårdnad och underhåll 

Den partiella reform av den familjerättsliga lagstiftningen som trädde 

i kraft elen I januari 1974 (SFS 1973:645--660) medförde betydelsefulla änd

ringar i fråga om vårdnaden om barn utom äktenskap. Tidigare gällde att 

modern automatiskt var barnets vårdnadshavare och att fadern kunde till

erkännas vårdnaden endast om han visade att modern var olämplig som 

vårdnadshavare. Enligt de nya bestämmelserna är däremot föräldrarna lik

ställda niir det gäller rätten att efter särskild prövning få sig tillerkänd vård

naden om barnet. Den nya lagstiftningen har däremot inte medfört några 

föriindringar med avseende på frågan om ogifta föräldrars möjlighet att ge

mensamt få den rättsliga vårdnaden om sina barn. Detta hade emellertid 

föreslagits i familjelagssakkunnigas betänkande (SOU 1972:41) Familj och 

äktenskap I, som låg till grund för propositionen (I 973:32) i ämnet. De 

sakkunniga föreslog att samlevande frånskilda föräldrar och samlevande 
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föräldrar till barn utom äktenskap skulle få möjlighet att gemensamt handha 

vårdnaden om och förmynderskapet för sina barn på samma sätt som för

äldrar som är gifta med varandra. Föriildrar som önskade utnyttja denna 

möjlighet skulle enligt förslaget kunna anmäla detta till myndighet som 

regeringen bestämde (betänk. s. 208 f.). De sakkunniga var emellertid inte 

eniga på denna punkt. utan en minoritet hade reserverat sig mot förslaget 

(betänk. s. 271 ff.). 

Även under remissbehandlingen av de sakkunnigas förslag var mening

arna delade i den berörda frågan (prop. 1973:32 s. 258 fl). I propositionen 

(prop. s. 1291) anförde föredragande statsrådet att det praktiskt sett knappast 

innebär några egentliga ol1igenheter att ogifta föräldrar inte kan utöva vård

naden gemensamt, särskilt inte så länge förhållandet mellan dem är gott. 

Skulle de däremot utöva vårdnaden gemensamt kunde komplikationer av 

olika slag uppträda. om familjen upplöstes. Föredraganden pekade också 

på de svårigheter som skulle förorsakas av att tidigare domar eller avtal 

om underhål~ skulle förlora sin verkan till följd av en anmälan om gemensam 

vårdnad. En annan komplikation utgjordes av det förhållandet att bidrags

förskott inte utgick om båda föräldrarna hade vårdnaden. Vid en samlad 

bedömning fann föredraganden därför att nackdelarna med en ordning som 

gav ogifta föräldrar möjlighet till gemensam vårdnad övervägde fördelarna. 

Även lagutskottet (LU 1973:20) ansåg att nackdelarna med en ordning 

där ogifta föräldrar hade gemensam vårdnad översteg fördelarna. Utskottet 

uttalade vidare att det var ovisst i vilken utsträckning det kunde föreligga 

önskemål hos samboende om att få gemensam vårdnad om barnen. Skulle 

det så småningom bli ett mer allmänt önskemål om gemensam vårdnad 

borde emellertid enligt utskottet saken kunna tas upp till förnyad prövning, 

varvid reglerna om underhållsbidrag och bidragsförskott fick ses över. Även 

ändringar i barnavårdslagen kunde då bli aktuella. 

Utskottets ställningstagande var ej enhälligt. I en vid betänkandet fogad 

reservation förordades sådana lagändringar att samboende föriildrar till barn 

utom äktenskap och föräldrar. som sammanbor efter dom på äktenskaps

skillnad. skulle få möjlighet att gemensamt handha vårdnaden om och för

mynderskapet för sina barn (LU -1973:20 s. 138 f,). Enligt reservanternas 

mening fanns det inte något skäl att förmena den ene av två samlevande 

föräldrar vårdnaden om barn för vilka de gemensamt önskade ta ansvar. 

Utgångspunkten borde vara att förhållandet mellan barn och deras föräldrar 

i samma faktiska familjesituation också rättsligt skulle vara densamma vare 

sig föräldrarna var gifta eller inte. 

Vid omröstningen i riksdagen vann utskottets mening med 199 röster 

mot 102 för reservationen. 14 ledamöter avstod från att rösta. 

Frågan om införande av möjlighet för ogifta föräldrar att gemensamt få 

vårdnaden om sina barn har senare behandlats av 1974 års riksdag i anledning 

av en motion i frågan. I sitt av riksdagen godkända betänkande ansåg lag

utskottet (LU 1974: I) att det inte fanns skäl att frångå uppfattningen att 
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ett system med gemensam rättslig vårdnad för samboende ogifta föräldrar 

rymmer vissa nackdelar som vid en bedömning grundad uteslutande på 

omtanken om barnets bästa måste anses överväga de med systemet förenade 

fördelarna. Skulle det emellertid visa sig att det framträder ett mer allmänt 

önskemål om gemensam vårdnad för samboende ogifta föräldrar borde frå

gan emellertid tas upp till förnyad prövning. Utskottet förutsatte att ut

vecklingen på området med uppmärksamhet följdes från regeringens sida. 

Inte heller denna gång var utskottets ställningstagande enhälligt. Reser

vanterna förordade även denna gång sådana lagändringar att samboende 

föräldrar till barn utom äktenskap och föräldrar som sammanbor efter döm 

på äktenskapsskillnad skulle få möjlighet till gemensam vårdnad om och 

förmynderskap för sina barn. Reservanterna framhöll bl. a. att det både prak

tiskt och psykologiskt var en belastning att endast den ena av två föräldrar 

som samarbetade i vårdnadsangelägenheterna skulle vara rättsligt kompetent 

att företräda barnet. Följden kunde lätt bli en bristande balans i relationen 

föräldrarna emellan. I händelse av separation kunde vidare den förälder 

som inte hade den rättsliga vårdnaden komma att bedömas mindre positivt 

än den andre. Ett system med gemensam vårdnad hade dessutom den för

delen att vissa praktiska problem som det nuvarande rättsläget ger upphov 

till kunde undvikas, t. ex. i det fall att den rättslige vårdnadshavaren avlider 

eller av annan anledning blir förhindrad att utöva vårdnaden. De problem 

som ett system med gemensam vårdnad kunde föra med sig vid en separation 

mellan föräldrarna borde enligt reservanterna inte vara svåra att komma 

till rätta med. Ansökan om ändring torde då komma att göras, varvid si

tuationen skulle bli densamma som vid separation mellan gifta föräldrar.. 

Om föräldrarna trots separationen emellertid önskade behålla den gemen

samma vårdnaden torde detta knappast behöva befaras innebära något socialt 

problem vare sig för barnet eller föräldrarna. 

Vid omröstningen i riksdagen bifölls utskottets hemställan av 191 le

damöter, medan 116 ledamöter röstade för reservationen. 18 ledamöter av

stod från att rösta. 

Även innevarande år har frågan om gemensam vårdnad för ogifta föräldrar 

väckts i motioner i riksdagen. I motionen 1975:201 yrkades sådan lagändring 

att föräldrar till barn utom äktenskap som är ense om.att gemensamt utöva 

vårdnaden skulle kunna erhålla r'dttens förordnande härom. I motionen 

1975:1130 yrkades att föräldrar, som i samband med skilsmässa förklarar 

att de fortsättningsvis önskar dela det juridiska ansvaret för barnen, skulle 

kunna få denna möjlighet. 

I motionen 1975:201 framhölls bl. a. att antalet utomäktenskapliga barn 

stiger och att det faktum att förevarande fråga berör ett stort och växande 

antal människor är ett starkt argument för en ändring av lagstiftningen. 

Det är vidare ur praktisk synvinkel en klar olägenhet att endast den ene 

av två samboende, ogifta föräldrar kan företräda barnet rättsligt, eftersom 

detta försvårar möjligheterna att dela på föräldrauppgifterna. Nackdelarna 
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med den nuvarande ordningen är särskilt framträdande vid den rlittsligc 

vårdnadshavarens död. Barnen ställs då utan vårdnadshavare samtidigt som 

den efterlevande föräldern tvingas till ett rättsligt förfarande i cll läge där 

trygghet och återhämtning för familjen är det angeliignaste behovet. Gifta 

föräldrar är automatiskt garderade mot en sådan situation. I motionen för

ordades inte något generellt införande av gemensam rättslig vårdnad för 

ogifta föräldrar, utan det förutsattes att varje särskilt fall skulle efter ansökan 

av föräldrarna prövas av domstol. som skulle kunna vägra bifall om ge

mensam vårdnad bedömdes vara uppenbart stridande mot barnets blista. 

I motionen 1975: 1130 framhölls att det vid skilsmäs;;or ofta uppstår onö

digt konfliktskapande diskussioner om vem av föräldrarna som skall fä 
vårdnaden om barnen. Detta förhållande drabbar i synnerhet barnen, som 

behöver och sjiilvfallet önskar goda relationer till båda föräldrarna men ofta 

tvingas ta ställning för en av dem. 

I sitt betänkande med anledning av motionerna (LU 1975: 14) hänvisade 

lagutskottet till att frågan om gemensam vårdnad för ogifta föräldrar var 

föremål för översyn inom justitiedepartementet. På grund därav fann ut

skottet det inte erforderligt med något initiativ från riksdagens sida i den 

berörda frågan. Riksdagen anslöt sig till utskottets uppfattning. 

3.3 Överflyttning av barn 

Justitieombudsmannen (JO) har i skrivelse till regeringen kritiserat be

stämmelsen i 2 l kap. l 2 § FB om att länsrättens beslut i fråga om över

lämnande av barn omedelbart länder till efterrättelse, om inte annat för

ordnas. Enligt JO:s mening är denna besHimmelse mycket betänklig. Den 

får nämligen till följd att överflyttning tvångsvis kan genomföras innan 

besvärsinstansen kunnat pröva frågan om inhibition. När detta förekommer 

omöjliggör det ett återställande av sakläget i målet. Om överlämnandet 

sker till en umgängesberättigad är konsekvenserna visserligen inte slutliga 

på samma sätt som då överlämnandet sker till vårdnadshavaren men även 

i sådana fall kan det enligt JO många gånger vara olyckligt att överlämnande 

sker innan saken hunnit prövas i besvärsmålet. 

JO hemställde att regeringen måtte överväga en ändring av 21 kap. FB 

och dess tillämpningsföreskrifter. Ändringen borde enligt JO ske så att hu

vudregeln blir att ett beslut om överflyttning av barn inte länder till efter

rättelse innan det vunnit laga kraft. Emellertid måste enligt JO beaktas 

att det i åtskilliga fall, bl. a. då det iir fråga om en nära förestående um

gängesrättsperiod, kan vara påkallat att länsrätten förordnar om omedelbar 

efterrättelse. Länsrätten borde därför vid behov kunna förordna att dess 

beslut skall lända till omedelbar efterrättelse. 
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3.4 Rättegångskostnad i vårdnadstvister 

Kritik har i olika sammanhang riktats mot att de nuvarande bestäm
melserna i RB kan medföra att tappande part får betala motpartens rät
tegfö1gskostnader i tvistiga vårdnadsmål. Bl. a. har frågan om en ändring 

av reglerna väckts i riksdagen innevarande år. I två motioner (1975:444 

och 446) har yrkats att riksdagen hos regeringen anhåller om lagändring 

så att den tappande parten i en vårdnadstvist inte skall kunna förpliktas 
att betala motpartens kostnader. Som skäl har bl. a. anförts att varje förälder 
bör kunna processa om vårdnaden, när vederbörande anser att omsorgen 

om barnens bästa kräver det, utan att behöva riskera alt få betala både 
sina egna och motpartens kostnader. Motionerna har remissbehandlats. 

3.5 Avgift för vård av omyndigs värdehandlingar 

Bank föreningen hemstiiller i sin skrivelse all de avgiftsbestämmelser som 

skall triida i kraft elen I januari 1976 kompletteras med en föreskrift om 

att bank får. utöver avgiften tre kronor för varje påbörjat tusental kronor 
av handlingarnas värde, betinga sig siirskild tilläggsavgift med hänsyn till 

de i vården ingående enheternas antal och förvaltningsarbetets omfattning. 
Bank skall dock alltid få ta ut en sammanlagd årlig avgift per omyncligförvar 

om I 00 kr. De förordade avgifterna föreslås gälla oberoende av om det 
iir fråga om inhemska eller utliindska värdepapper. 

Som stöd för sin hemställan anför bankföreningen att kostnadsutveck

lingen pä bankområdet medför att avgifter baserade enbart på inneliggande 

handlingars viirde numera inte förslår all täcka kostnaden för bankernas 

förvaltningsarbete. Denna grundliiggancle tendens i notariatverksamhetens 
intäktsstruktur framgår entydigt av en omfattande notariattjiinstutredning 

som under åren 1970-1973 har utförts inom bankföreningen. Huvuddelen 
av bankernas notariatdepåer skulle vid tilliimpning av ett renodlat värde
grundat avgiftssystem uppvisa bristande kostnaclstiickning. Siirskilt ogynn
samt blir resultatet hetriitfancle förvar med lågt värde och i synnerhet niir 
innehållet iir fördelat på ett flertal poster. Varje viirdepapperspost utgör näm
ligen ur förvaltningssynpunkt en siirskilcl enhet som var för sig kriiver in
dividuella insatser i fråga om bevakning, emissionsåtgärder. uppbörd av 

utdelningar och räntor etc .. insatser som i mindre grad iir beroende av postens 
vUrde. 

Mot bakgrund av de uppgifter som framkom genom not<iriattjiinstutred

ningen genomfördes vid årsskiftet 1973174 en allmän höjning av bankernas 

notariatavgiftcr. Härvid ökade framför allt andra avgifter än de värdebaserade 
grundavgifterna. \'linimiavgiften per förvar, 100 kr .. behölls. 

Tilliiggsavgifterna uttas i regel dels som en avgift per värdepapperspost, 
dels som en siirskild avgift vid inliigg eller uttag av värdehanclling. F. n. 

uttas 12 kr. dels för varje vid avgiftsperiodens början inneliggande handling, 
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post av ensartade handlingar eller slutet konvolut. dels for varje deponering 
eller uttag under avgiftsperioclen av sådana handlingar. 

Bankföreningen beräknar au 65-70 % av omyndigförvaren har ell viirde 

som understiger 25 000 kr. med eu mcdelviirde på 8 000-9 000 kr. och med 
ett genomsniusviirde per aktiepost på mindre iin 2 000 kr. Bank föreningen 
finner det angeläget att bankerrni bereds möjlighet att i ökad utstriickning 
belasta omyndigförvaren med avgifter som stär i relation till kostnaderna 
för förvaltningsarbetet. Med hiinsyn till de fasta kostnader för uppliiggning 
och underhåll av varje enskilt förvar som bankerna äsamkas även om inga 
värdepappersrörelser iiger rum anser bankföreningen det vi_dare vara befogat 
att i lagen skriva in en bestiimmelse om minimiavgift. Den föreslagna mi
nimiavgiften. 100 kr .. motsvarar vad som i bankerna allmiint tilliimpas.som 
lägsta avgift för vanliga öppna notariatfårvar. 

Motivet for slopandet av en liigre avgift för utländska viirdepapper iir 
enligt bankföreningen att i elen mån utliindska viirdepapper ingär i omyn
digförvar de i praktiken blir föremål för bevakningsåtgärcler och utdclnings
uppbörcl. 

4 Promemorian 

4.1 Faderskap till barn 

4.1. l i\kta makes faderskap m. m. 

I promemorian påpekas att de nuvarande bördsreglerna bör ses mot bak
grund av att barn i äktenskap tidigare har haft en i riittsligt avseende mer 
gynnad ställning än andra barn. Genom att barn i stor utsträckning har 
presumerats ha äktenskaplig börd har reglerna därmed också tjänat som 
skydd för barnen. I och med att de utomiiktenskapliga barnens situation 
numera har förblittrats, så att de i alla väsentliga avseenden har en rätts
ställning som motsvarar andra barns, finns emellertid enligt promemorian 
inte längre så stor anledning att i barnens intresse stlilla upp regler som 
presumerar att de iir födda i äktenskap och att sålunda moderns make är 
att anse som far. I stället bör reglerna utformas så att det så enkelt och 
samtidigt så säkert som möjligt skall kunna fastställas vem som är ett barns 

far. 
Enligt promemorian kunde det övervägas att helt slopa bestämmelserna 

om att en man i vissa fall skall automatiskt anses som far och i stället 

införa regler om att faderskapet för alla barn skall faststlillas genom er
kännande eller genom dom. Tanken härpå avvisas emellertid främst av 
det skmet att en sådan ordning skulle medföra åtskilligt onödigt arbete för 
både myndigheter och enskilda. I fall då barnets mor är gift vid födelsen 
torde också enligt promemorian de nuvarande presumtionsreglerna ge ett 
materiellt riktigt resultat. Detsamma torde vara fallet då modern vid barnets 
födelse så nyligen har blivit änka att barnet kan vara avlat före mannens 
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död. Faderskapspresumtionen bör därför enligt promemorian behållas i dessa 
föll. 

Då barn föds efter en skilsmässa torde emellertid enligt promemorian 
de nuvarande presumtionsreglerna ofta slå fel och det föreslå-; därför att 
den nuvarande presumtionen för den frånskilde makens faderskap slopas. 

Faderskapet för barn som föds efter en äktenskapsskillnad bör sålunda enligt 

promemorian fastställas genom erklinnande eller dom. 

Om man. siigs det vidare i promemorian. beh<lller den legala fadcrskaps
presumtionen i fall då barnets mor är gift eller nyss har blivit iinka, måste 

lagen givetvis även i fortsättningen innehålla bestiimmclser enligt vilka det 
blir möjligt att häva presumtionen. Det kan emellertid ifrågasättas om lagen 

alltjämt bör innehålla bestämmelser om vissa frister inom vilka mannen 
eller hans arvingar måste väcka talan om hävande av faderskapspresumtion. 

Att i lagen behålla bestämmelser om att mannen måste viicka sådan talan 

inom viss tid kan inte längre grundas på tanken att barnet har ett väsentligt .. 

intresse av att inte få sin s!Ullning som barn till gifta förtildrar ifn1gasatt 

och undanröjd. Enligt promemorian bör det tvärtom ligga i såviil barnets 

som mannens intresse att det legala faderskapet upphävs, om det visar 

sig att det inte stämmer överens med det verkliga. Det föreslås diirför att 

man i lagei1 inte har någon tidsbegränsning för mannens rätt att vlicka 

talan i hithörande fall. 

I promemorian behandlas också nuvarande regler om att mannen, oavsett 
hur lång tid som har förflutit från barnets födelse, är avskuren från sin 
riitt att viicka talan angående äktenskaplig börd, om han har erkänt barnet 

som sitt efter det att barnet har fötts och efter det att han fått kunskap 

om att modern haft samlag med annan under tid då barnet kan vara avlat. 

Det framhålls bl. a. att mannens intresse av att i ett sådant fall även i fort
siittningen gälla som far till barnet måste vara starkt beroende av att sam
hörigheten mellan honom, å ena sidan, och barnet och dess mor å andra 
sidan består. Om denna samhörighet brister är det naturligt .att mannen 
önskar få klarlagt om han verkligen är far till barnet eller ej. Även från 
barnets synpunkt synes det i ett sådant fall vara värdefullt att frågan om 
mannens faderskap blir utredd. Sammanfattningsvis föreslås därför i pro
memorian att mannen skall få rätt att väcka talan om att han inte är far 
till barnet Liven i de fall då han först har erkänt det som sitt. 

Vad gäller mannens arvingars riitt att viicka talan om hans faderskap 

till barnet fastlå<; i promemorian att arvingarna liksom nu bör vara uteslutna 

från talerätt, om mannen har erkänt barnet som sitt utan att därefter sjiilv 

väcka någon talan mot barnet. Vad däreftergtiller det fallet att den avlidne 

mannen inte har erkänt barnet som sitt bör enligt promemorian huvudregeln 

vara att arvingarna till mannen inte har någon talcriitt. Dock bör arvingarna· 

ha rätt att väcka talan. om mannen har dött före barnets födelse. Taleriitt 
bör vidare föreligga, om mannen visserligen avled efter barnets födelse men 

inte kände till födelsen. Om mannen inte har varaktigt sammanbott med 
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barnet och heller inte har erkänt barnet, föreslås att arvingarna, i enlighet 

med vad som gäller f. n., får rätt att föra talan mot barnet om mannens 

faderskap. Deras riitt hiirtill föreslå5 dock utesluten, om talan som grundats 

på att mannen är far till barnet har väckts mot honom under hans livstid 

och det diirefter vid hans död har forOutit mer än ett år från det han tick 

del av barnets talan utan att han själv väckt talan mot barnet angående 

sitt faderskap. Vidare föreslås att arvingarna liksom nu bör vara skyldiga 

att väcka talan mot barnet inom ett år från det att talan som grundas på 

att mannen är far till barnet har väckts mot dödsboet. 

Kretsen av arvingar som har talerätt bör enligt proemorian bestiimmas 

på samma siitt som hittills. Talerätt bör alltså tillkomma var och en som 

jämte eller niist efter barnet är berättigad till arv efter mannen. Efterlämnar 

mannen sekundosuccessorer enligt 3 kap. I § ärvdabalken, bör envar av 

dem ha talcrätt. 

Barnet bör enligt promemorian även i fortsättningen ha rätt alt väcka 

talan om faderskapet mot den man som direkt av lagen utpekas som dess 

far. Någon tidsfrist för väckande av sådan talan bör inte anges. Om mannen 

är död bör likaledes som enligt gällande rätt talan kunna väckas mot mannens 

arvingar. 
De nuvarande bestämmelserna om förutsättningarna för bifall till talan 

om hävande av faderskapspresumtionen bör enligt promemorian i sina hu

vuddrag gälla även i fortsättningen. I fall då modern har haft samlag med 

annan än maken bör det dock anses tillräckligt att det med hänsyn till 

samtliga omständigheter är sannolikt att barnet har avlats av den andre. 

Det framhålls att man på så siitt uppnår övercnsstlimmelse med de regler 

som f. n. gäller för fastställande av faderskap beträffande barn utom äk

tenskap. I fall då makarna levt åtskilda under konceptionstiden bör vidare 

talan om hävanck av faderskapsprcsumtionen kunna bifallas oberoende av 

orsaken till alt makarna bott i sär. 

Att viicka talan vid domstol om hävande av fadcrskapspresumtionen kan 

enligt promemorian naturligtvis te sig onödigt omständligt för de inblandade 

parterna i sådana fall då det står helt klart för dem att annan man än moderns 

make är far till barnet och denne dessutom är villig att erkänna faderskapet. 

Med nuvarande regler kan ett sådant erkännande inte ges förrän presum

tionen för den äkta mannens faderskap har hävts av domstolen. Praktiska 

skäl talar för att man ändrar denna ordning och gör det möjligt att lämna 

ett giltigt faderskapserkännande även i de fall då bördstalan inte har väckts 

eller avgjorts. Det föreslå<; alltså att, i de fall då modern är gift, annan 

man än hennes make skall kunna erkänna faderskapet till barnet med verkan 

bl. a. att presumtionen för den äkta mannens faderskap hävs. De nuvarande 

reglerna om erkännande av faderskap föreslå5 för dessa fall bli kompletterade 

med ett krav på att såväl modern som hennes make skall godkänna er

kännandet. 
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Det föreslås vidare att regler införs som gör det möjligt att till gemensam 
handläggning med en talan om att moderns make inte är far till hennes 
barn väcka talan om fastställande av att annan man är far till barnet. Dessa 
regler föreslås kompletterade med bestämmelser som gör det möjligt för 
barnavårdsnämnden all redan när den äkta mannens faderskap har ifrågasatts 
börja utreda vem som eljest kan vara far till barnet. 

4.1.2 Faststiillande a\· faderskap genom erkännande eller dom 

När det giiller förutsättningarna för att ett faderskapserkännande skall 
vara giltigt föreslås i promemorian inte någon ändring utöver vad som ti
digare har anförts beträffande erkännande före det att makes faderskaps
presumtion har hävts. Inte heller föreslås någon ändring i fråga om de mate
riella förutsättningarna för att en man av domstol skall förklaras vara far 
till ett barn. 

Lagen ( 1969:618) om faststiillande av faderskapet till barn utom äktenskap 
föreslås i promemorian bli inarbetad i FB. Härvid anses att de bestämmelser 
som handlar om barnavårdsnämndens utredning kan flynas över i sak oför
ändrade. Som tidigare har nämnts föreslås emellertid att bestämmelserna 
kompletteras med en regel som gör det möjligt för barnavårdsnämnden 
att inleda utredning om vem som iir ett barns far även i sådana fall då 
moderns make i och för sig är att anse som far enligt FB men faderskapet 
har satts i fråga av maken eller barnet. 

Faderskapslagens bestämmelser föreslås i stor utsträckning bli tillämpliga 
även i sådan faderskapsmål där det inte åligger barnavårdsnämnden att sörja 
för att faderskapet fastställs. Det föreslås dock att undantag görs för be
stämmelserna ·i 15 § som innehåller vissa regler om rättegångskostnader. 

4.2 Vårdnad och underhåll 

Enligt promemorian finns det flera sknl som talar för att föräldrarna bör 
ha möjlighet att efter skilsmässa behålla den gemensamma vårdnaden om 
sina barn. Det framhålls att skilsmässosituationen avdramatiserades väsent
ligt genom 1973 års ändringar i giftermålsbalken och att den ändrade upp
fattning om äktenskap och skilsmässa som har utvecklats under en följd 
av år och kommit till uttryck i 1973 års reform har gett många frånskilda 
makar biittre förutsättningar att på ett mindre känsloladdat och prestige
betonat siill se på sina relationer efter skilsmiissan inbördes och i förhållande 
till barnen. Därigenom har förH!drarna också fått ökade möjligheter all ta 
ett gemensamt riittsligt ansvar för barnen efter iiktenskapets upplösning 
och efter det att de har flyttat i sär. I de allra flesta situationer måste det 
vara till fördel för barnen om de efter skilsmässan kan bevara niira och 
goda förhållanden till båda föriildrarna. Om en ordning med gemensam 
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rättslig vårdnad kan friimja sådana goda förhållanden finns det enligt pro

memorian uppenbarligen skäl att allvarligt pröva införandet av en sådan 

möjlighet. Det framhålls att en ordning med gemensam vårdnad ofta ses 

som betydelsefull inte mins·t med tanke på den situationen att den ena 

föriildern skulle avlida. Även om det enligt gällande riitt bara undantagsvis 

kan förekomma att annan än den efterlevande förordnas till vårdnadshavare, 

om det är den vårdnadshavande föräldern som avlider, kan det innebära 

en trygghet för föriildrarna att veta att _vid den enes död den andre auto

matiskt står kvar som vårdnadshavare för barnen. 

Enligt promemorian skulle det också många gånger kunna vara till stor 

fördel för förhållandet mellan frånskilda föräldrar och deras barn om de 

vid skilsmiissan kunde slippa att ta stiillning till frågan vem av dem som 

skall ha den riittsliga vårdnaden om barnen - med alla de prestigekonflikter 

som kan följa diirav. Detta talar för att domstolen inte alltid skulle behöva 

meddela beslut angående vårdnaden i ett skilsmiissomål. I stället skulle 

den tidigare gemensamma vårdnaden !örtsätta automatiskt, så länge ingen 

av makarna yrkade att vårdnadsfrågan togs upp. 

Om det införs en möjlighet till gemensam vårdnad för frånskilda föräldrar, 

är det enligt promemorian uppenbart att man också måste allvarligt pröva 

att införa en motsvarande möjlighet för ogifta föräldrar, dvs. sådana föräldrar 

som inte iir eller har varit gifta med varandra. Även om det praktiskt sett 

i allm~inhet inte torde innebära några egentliga olägenheter att den rättsliga 

vårdnaden tillkommer endast en av föräldrarna, kan man enligt prome

morian inte bortse från att det i många familjer där föräldrarna är ogifta 

finns ett starkt önskemål att de gemensamt skall fä hand om vårdnaden 

om barnen. Liksom när det gäller frånskilda föräldrar kan ett gemensamt 

rättsligt ansvar vara ägnat att främja de inbördes relationerna och förhindra 

onödiga störningar. Vidare kan det också för de ogiftas del vara tryggt att 

veta att vid den enes död den andre står automatiskt kvar som vårdnads

havare. 

Givetvis kan det ibland uppstå komplikationer, om föräldrar som inte 

bor tillsammmans har gemensam rättslig vårdnad om ett barn. Det framhålls 

dock att svårigheterna inte torde ha avgörande betydelse och det erinras 

i sammanhanget om bestämmelsen i nuvarande 6 kap. 5 * FB, som vid 

fall av gemensam vårdnad ger den ene föriildern rätt att ensam fatta beslut, 

om den andre är förhindrad att delta. Med denna bestUmmelse torde man 

komma till riitta med många av de praktiska problem som kan uppstå på 

grund av alt föräldrarna lever i siir. 

I promemorian diskuteras om det skulle vära tillräckligt att ena föräldern 

önskar gemensam vårdnad för att en sådan ordning skall komma till stånd. 

Det framhälls emellertid att detta skulle innebäni att man lade en alltför 

svår uppgift på den av föräldrarna som inte anser sig kunna upprätthålla 

de niira fortsatta kon täkter med den andra· föräldern som en gemensam 

vårdnad förutsHtter. Enligt promemorian bör därför ett villkor for en ordning 
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med gemensam vårdnad vara att föräldrarna är ense om att de vill ha vård

nadsfrågan ordnad på det sättet. 

Sammanfattningsvis anses enligt promemorian övervägande skäl tala för 

att man inför en möjlighet för ogifta föräldrar att gemensamt få vårdnaden 

om sina barn. Denna rätt bör i princip vara oberoende av om föräldrarna 

bor tillsammans eller ej. Vidare bör frånskilda föräldrar ha möjlighet att 

behålla den gemensamma rättsliga vårdnaden om barnen. 

När det gäller de ogifta föräldrarna bör det enligt promemorian uppen

barligen krävas ett beslut av myndighet för att de skall få utöva den rättsliga 

vårdnaden om barnen gemensamt. Uppgiften att meddela sådana beslut 

bör liksom niir det gäller övriga beslut i vårdnadsfrågor ligga på domstolarna. 

I princip bör domstolen förordna om gemensam vårdnad i alla de fall då 

föräldrarna önskar det. På samma sätt som nu är fallet i liknande situationer 

bör dock domstolen ha möjlighet att vägra att följa föräldrarnas önskemål, 

om det skulle uppenbart strida mot barnets bästa. 

Har beslut meddelats om gemensam vårdnad och visar det sig sedan 

att denna ordning inte fungerar, bör enligt promemorian vardera maken 

kunna begära att beslutet upphävs. Det ankommer då på domstolen att 

förordna vem av föräldrarna som skall utöva vårdnaden. Är föräldrarna 

ense, bör rätten besluta i enlighet med deras önskemål. såvida det ej skulle 

uppenbart strida mot barnens biista. Om det med hiinsyn till barnens bästa 

är uppenbart alt ingen av föräldrarna bör ha vårdnaden. bör vårdnaden liksom 

i andra motsvarande situationer anförtros åt särskilt förordnad förmyndare. 

Vad betrliffar frånskilda föriildrar förelå<> att. om makarna före skilsmässan 

har haft gemensam vårdnad om barnen, så bör den gemensamma vårdnaden 

fortsätta automatiskt. Visar det sig senare att föräldrarna inte kan enas bör 

var och en av dem ha rätt att påkalla domstolens beslut i vårdnadsfrågan. 

I promemorian föreslås inte någon ändring vad gliller barnavårdsnämndens 

möjlighet att ta initiativ till att vårdnaden fråntas fösumlig vårdnadshavare. 

Däremot föreslås att allmänne åklagarens nuvarande befogenhet i detta av

seende upphävs. 

Det påpekas i promemorian att en ordning med gemensam vårdnad får 

vissa konsekvenser i fråga om bl. a. underhållsbidrag och bidragsförskott. 

Ett beslut om gemensam vårdnad för ogifta föräldrar medför sålunda att 

eventuella tidigare domar eller avtal om underhåll kommer all förlora sin 

verkan. eftersom skyldighet att utge underhållsbidrag inte åvilar den som 

själv har del i vårdnaden. Behåller frånskilda föräldrar gemensamt vårdnaden 

om barnen fastställs inte heller underhållsbidrag. Det anförs emellertid att 

eftersom gemensam vårdnad förutsätter att föriildrarna är ense på denna 

punkt, det normalt inte torde spela någon roll att en dom eller ett avtal 

om underhållsbidrag förlorar sin verkan eller att vid skilsmässa underhålls

bidrag inte fastställs att utgå. Det får enligt promemorian förutsättas att 

föräldrarna i de angivna fallen följer huvudprincipen i 7 kap. 2 ~ FB och 
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gemensamt tar del i kostnaderna för barnens underhåll. var och en efter 
sin förmåga. Skulle någon av föräldrarna undandra sig sin underhållsskyl
dighet. kan detta vara ett skäl att upplösa den gemensamma vårdnaden. 

Vad gäller frågan om bidragsförskott bör enligt promemorian för det första 
beaktas att iiven om det endast är den ene av föräldrarna som är rättslig 
vårdnadshavare och den andre därför blir skyldig att utge underhållsbidrag, 
så utgår inte bidragsförskott så länge den underhållsskyldige bor tillsammans 
med barnet. Från bidragsförskottssynpunkt är det därför likgiltigt om sam

boende föräldrar gemensamt har vårdnaden om barnen eller ej. Bor för
äldrarna i sär är det däremot av avgörande betydelse om vårdnaden är ge

mensam eller inte. Är vårdnaden gemensam är. som tidigare nämnts. ingen 
av föräldrarna skyldig att utge underhållsbidrag. Därmed saknas också den 
formella grunden för bidragsförskott. Detta är enligt promemorian natur

ligtvis en sak som får tas med i beräkningen när frågan om gemensam 
vårdnad prövas. 

En ordning med gemensam vårdnad får enligt promemorian också be
tydelse vid tillämpningen av reglerna om studiehjälp enligt studiestödslagen 
( 1973:349) och studiestödskungörelsen (1973:418) samt av bestämmelserna 

om barntilliigg till ålderspension eller förtidspension enligt lagen om allmän 
försiikring. 

I promemorian berörs också vissa andra regler inorp social- och skat
telagstiftningcn för vilkas tillämpning det i flera fall har betydelse om en 
person har barn och om barnet bor tillsammans med föräldern. Det giiller 
t. ex. besHimmelserna om bostadstillägg enligt kungörelsen ( 1968:425) om 
statliga bostadstillägg till barnfamiljer o::h bestämmelserna om kommunalt 
bostadstillägg enligt kungörelsen (1973:379) om statsbidrag till statskom
munala bostadstillägg. 

Det påpekas vidare att det kan vara av betydelse för rätten att erhålla 
sjukpenning enligt lagen om allmän försäkring om den försäkrade sam
manbor med barn. Likaså påpekas att förekomsten av hemmavarande barn 
kan påverka rätten till avdrag och skattereduktion enligt kommunalskat
telagen. 

I vissa situationer är det alltså enligt promemorian av betydelse om en 
förälder har barn boende hos sig eller inte. Denna fråga påverkas dock enligt 

promemorian i och för sig inte av de föreslagna vårdnadsreglerna. Att en 
förälder har del i den rättsliga vårdnaden av ett barn betyder niimligen 
inte att barnet också rent faktiskt måste bo hos den föräldern. I fall då 
föräldrarna har gemensam rättslig vårdnad om ett barn utan att bo tillsam
mans kan det Uinkas att barnet antingen bor huvudsakligen hos den ena 
av föräldrarna eller att det bor växelsvis hos båda. Det får enligt promemorian 
avgöras från fall till fall var b_arnet vid tillämpningen av de olika bestäm

melserna skall anses ha sitt hemvist. 
De i promemorian föreslagna ändringarna i vårdnadsreglerna aktualiserar 
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frågan om förmynderskapet även i fortsättningen automatiskt skall följa 
med innehavet av vårdnaden. Enligt promemorian bör det härvid beaktas 
bl. a. att de föreslagna reglerna kan komma att medföra att vårdnaden be
träffande ett och samma barn iindras oftare än f. n. En motsvarande över
flyttning av förmynderskapet mellan föräldrarna skulle kunna tänkas med
föra vissa svårigheter när det gäller t. ex. förmyndarens redovisning för för
mynderskapet. Övervägande skäl talar dock enligt promemorian för att man 
behåller det nuvarande systemet och alltså i princip låter förmynderskapet 
följa vårdnaden. 

4.3 Överflyttning av barn 

I 21 kap. 12 ~ FB föreskrivs att länsrättens förordnande om verkställighet 
av dom eller beslut rörande vårdnad. umgängesrätt eller överlämnande av 
barn liksom förordnande om handräckning för överflyttning av barn länder 

till omedelbar efterrättelse. om inte annat förordnas. Bakgrunden till denna 
regel är enligt promemorian att hithörande ärenden har en exekutiv prägel 
och att det, liksom vid andra typer av exekutiva förfaranden, är angeliiget 
att sökanden skall få sin rätt förverkligad utan dröjsmål. Samtidigt bör dock 
observeras att länsrättens prövning inte är av rent formell karaktiir utan 
att den omfattur också den materiella siclun uv saken. Det innebär att det 
inte är självklart hur utgången i verkställighetsfrågan slutligen skall bli. 
Enligt promemorian kan det med hänsyn bl. a. härtill med fog ifrågasättas 
om det är lämpligt att ha en huvudregel som innebär att avgörandena skall 
liincla till omedelbar efterrättelse. Visserligen kan länsrätten förordna att 
dess beslut inte skall lända till efterrättelse förrän det har vunnit laga kraft. 
Detta torde emellertid i praktiken förekomma mycket sällan. Överrätten 
kan också efter besviir förordna om inhibition med stöd av 28 ~ förvalt
ningsprocesslagen. Av tillämpningsföreskrifterna till 21 kap. FB följer vidare 
att polismyndigheten inte får verks!Hlla hämtning. förrän elen har erhållit 
besked om att frågan om inhibition har prövats i hesvärsiirendet. Det fordras 
emellertid att länsrättens beslut kommer elen enskilde till handa i så god 
tid att besvär hinner anföras och meddelande h1irom nå polismyndigheten 
innan denna hunnit verkställa det överklagade beslutet. vilket ingalunda 
alltid är fallet. 

Även då länsriitten endast har meddelat vitesföreläggande kan enligt pro
memorian en otillfredsstiillande situation uppstå. Ofta torde den i vites
foreläggandct utsatta fristen ha gått ut innan besvären hinner avgöras. Det 
blir i sådana fall omöjligt för klaganden att förutse om han kan avvakta 
besvärsinstansens prövning innan han överlämnar barnet. Han riskerar näm
ligen att vitet döms ut. om hans besvär inte leder till ändring i beslutet. 

I enlighet med vad JO har föreslagit hör enligt promemorian huvudregeln 
vara att beslut om överflyttning av barn inte länder till efterriittelse förrän 
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det har vunnit laga kraft. Givetvis måste liinsriitten dock i det enskilda 
fallet ha befogenhet att förordna att dess beslut skall lända till omedelbar 
efterrättelse. Det föreslås att bestämmelserna i 21 kap. 12 ~ FB och till
lämpningsförcskriftcrna till 21 kap. FB ändras i enlighet med vad som har 

anförts. 

4.4 Rättegångskostnad i vårdnadstvister 

I promemorian framhålls att domstolens uppgift i vårdnadsmål inte pri

märt är att avgöra vem av makarna som har rätt eller fel utan att träffa 
ett avgörande med hänsyn uteslutande till barnets bästa. I övervägande 
antalet tvistiga vårdnadsmål ~ir förhållandena dessutom sådana att bägge 
föräldrarna i och för sig får anses liimpliga som vårdnadshavare. Domstolens 
uppgift är då att avgöra vem av dem som med hänsyn till barnets bästa 
är liimpligast. Med nuvarande ersättningsrcgler innebär detta att en förälder 
som i och för sig är lämplig som vårdnadshavare kan komma att ensam 
få stå för samtliga rättegångskostnader. Det bör enligt promemorian också 
beaktas att högre instans inte sällan kan komma till en annan slutsats iin 
den lägre i vårdnadsfrågan. Part som då förlorar i hovrätten blir tvungen 
att betala både sina egna och motpartens rättegångskostnader inte bara i 
hovrätten utan också i underrlitten. Det bör dHrför enligt promemorian över
vägas att ändra bestiimmelscrna så att riittegångskostnaderna i vårdnadsmål 
kvittas. dvs. att vardera parten får bära sin kostnad. Som skäl för en sådan 
ändring framhålls bl. a. att det från barnets synpunkt kan vara angeläget 
att frågan om föriildrarnas lämplighet blir föremål för en mera ingående 
domstolsprövning. 

Man skulle enligt promemorian eventuellt kunna tänka sig en regel enligt 
vilken kvittning skall ske, om inte särskilda skäl föranleder annat. Domstolen 
skulle i så foll kunna ta hänsyn till exempelvis i vad mån tappande part 
har haft fog för sin talan. Mot en sådan ordning anförs emellertid att den 
i många fall skulle kunna vålla problem i den praktiska tillämpningen. I 
stället föreslås att i vårdmidsmål skall gälla den regeln att vardera parten 

skall bära sin kostnad. 

4.5 Följdändringar andra författningar m. m. 

4.5.1 Allmänt 

Det föreslås i promemorian att termernJ äktenskaplig börd. barn i äk
tenskap och barn utom äktenskap rensas ut ur lagstiftnin.gen i samband 
med att börds- och vårdnadsreglerila ändras. Det kan visserligen inte alltid 

undvikas att man på olika områden har skilda regler. beroende på om ett 
barns för~ildrar var gifta med varandra eller inte vid tiden för barnets födelse 
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eller om de senare har ingått äktenskap med varandra. I så fall bör emellertid 

enligt promemorian det angivna förhållandet direkt anges i de berörda be

stämmelserna. 

Vad som sålunda föreslagits föranleder i första hand ändringar i FB. Änd

ringar behöver emellertid göras också i andra författningar. 

De lagar som tas upp i promemorian iir lagen ( 1950:382) om svenskt 

medborgarskap, religionsfrihetslagen 11951 :680), lagen ( 1958:642) angående 

blodundersökning m. m. i mål om äktenskaplig börd eller vid utredning 

av faderskapet till barn utom äktenskap. barnavårdslagen (1960:97), namn

lagen (]963:521), lagen (]969:620) om ersättning i vissa fall för utgivna un

derhållsbidrag samt studiestödslagen <1973:349). Det anmärks att de regler 

som behöver ändras i religionsfrihetslagen är av kyrkolags karaktär och 

att ändringarna således kräver medverkan av kyrkomötet. 

Det påpekas också att det i och för sig kan finnas skäl att ändra såväl 

FB som andra av de nyss angivna författningarna. utöver vad som föreslås 

i promemorian. Författningarna är emellertid f. n. föremål för visst utred

ningsarbete. Sålunda har familjelagssakkunniga (Ju 1970:52) i uppdrag att 

se över bl. a. FB:s regler om underhåll, medan namnlagen iir föremål för 

översyn av namnlagsutredningen (Ju 1972:06). Vidare pågår inom arbets

marknadsdepartementet en översyn av lagen om svenskt medborgarskap. 

Resultatet av det pågående utredningsarbetet bör enligt promemorian inte 

föregripas. 

4.5.2 Lagen om s\·enskt medborgarskap 

De föreslag till ändrade regler om faderskap som föreslås i promemorian 

medför vissa ändringar i medborgarskapslagen. framför allt när det gäller 

reglerna om barns förvärv av svenskt medborgarskap vid födelsen. 

Enligt promemorian bör man i de fall då en man direkt i lagen anges 

som far till ett barn i medborgarskapshänseende låta de regler gälla som 

f. n. är tillämpliga på barn som föds i äktenskap. Är mannen svensk, bör 

alltså barnet bli svensk medborgare. Är modern svenska. hör barnet under 

de förutsiittningar som nu gäller förvärva hennes medborgarskap. I övriga 

situationer, dvs. när ingen man automatiskt anses som far enligt lagen. 

bör barnet bli svensk medborgare. om modern har sådant medborgarskap. 

Denna regel blir alltså tillämplig inte bara på sådana barn som enligt nu

varande bestämmelser anses som barn utom äktenskap utan också på barn 

som föds kort tid efter en skilsmässa. 

Förslaget om att ur lagstiftningen rensa ut termerna barn i äktenskap 

och barn utom äktenskap nödvändiggör enligt promemorian vissa iindringar 

i 5 ~ medborgarskapslagen. Bestämmelserna i paragrafen modifieras också 

med hänsyn till förslaget att även ogifta föräldrar skall kunna ha gemensam 

vårdnad om sina harn. En smärre ändring föreslås i 13 a ~ medborgarskaps

lagen. 

7 Riksdagen J<J76. I sam/. Nr J 7fJ. 
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4.5.3 Religionsfrihetslagen 

Förslagen om ändring i de nuvarande bestämmelserna om faderskap samt 
om slopande av termerna barn i äktenskap och barn utom iiktenskap medför 
enligt promemorian vissa ~indringar i 7 och 8 ~~ religionsfrihetslagen. Be
stämmelserna i dessa paragrafer gäller barns intriide i svenska kyrkan och 
är olika beroende på bl. a. om barnet iir barn i äktenskap eller barn utom 
äktenskap. Enligt promemorian bör utgångspunkten i stället vara om för
äldrarna är gifta med varandra vid barnets födelse eller ej. 

4.5.4 Lagen om blodundersökning m. m. i mål om äktenskaplig börd eller 
,·id utredning a,· faderskapet till barn utom äktenskap 

Vissa redaktionella ändringar bör enligt promemorian göras i lagen med 

hänsyn till att reglerna om barns börd ändras och att termerna barn i och 
barn utom iiktenskap utmönstras ur lagstiftningen. 

4.5.S Barna,·årdslagen 

Vissa redaktionella ändringar bör enligt promemorian göras med hänsyn 
till de föreslagna iindringarna i FB och upphävandet av faderskapslagen. 

4.5.6 Namnlagen 

De föreslagna ändringarna i hördsreglerna medför enligt promemorian 
vissa följdiindringar i vissa bestiimmelser i namnlagen. Bl. a. bör termerna 
barn i äktenskap. barn utom äktenskap och äktenskaplig hörd slopas. 

4.5.7 Lagen om ersättning i ,·issa fall för utghna underhållsbidrag samt 
studiestödslagen 

Vissa redaktionella ändringar bör enligt promemorian göras med hänsyn 
till att termen barn utom äktenskap föreslås slopad 

4.6 Ikraftträdande m. m. 

Den nya lagstiftningen föreslås träda i kraft den I juli 1976. 
De nya reglerna om faderskap föreslås bli tilliimpliga fullt ut i fråga om 

barn som föds efter ikraftträdandet. När det gäller barn som har fötts dess
förinnan föreslås ;Hdre rä\t bli tilmmplig på så sätt att om en man enligt 
de äldre bestämmelserna har varit att anse som far. skall han anses som 
far även efter ikraftträdandet av de nya reglerna iiven om han enligt dessa 
inte automatiskt är att anse som barnets far. 

De nya reglerna om att annan man kan erkänna faderskapet till barn. 
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vartill moderns make enligt lagen är att anse som far, bör enligt promemorian 

gälla, oavsett om barnet är fött före ikraftträdandet eller ej. Mera tveksamt 

anses vara i vad mån moderns make eller hennes förutvarande make skall 

fä föra talan om att han inte är far till barnet, i fall då det är fött före 
ikraftträdande\. Har han inte försuttit de frister som tidigare gällt för väck
ande av sådan talan, är det dock klart att han efter ikraftträdandet bör 

kunna föra talan om faderskapet. Han bör enligt promemorian kunna väcka 

talan även i fall då han har försuttit en äldre talefrist, eftersom de nya 

bestämmelserna annars skulle få alltför liten räckvidd. Om däremot en ti

digare väckt talan har ogillats genom lagakraftägande dom på annan grund 

än att en talefrist har försuttits, bör ny talan om samma sak i enlighet 

med allmänna principer vara utesluten. 

Vad gäller mål om äktenskaplig börd som är anhängigt vid tidpunkten 

för de nya reglernas ikraftträdande föreslås att de nya reglerna om förut

sättning för talans bifall blir tillämpliga. Om det alltså utreds att modern 

har haft samlag med annan än maken, bör talan bifallas om det med hänsyn 

till samtliga omständigheter är sannolikt att barnet har avlats av den andre. 

Promemorieförslaget innebär en kraftig inskränkning i rätten för arvingar 

till avliden man att väcka talan om dennes faderskap. Har talan väckts 

före ikraftträdandet med iakttagande av gällande tidsfrister och är målet 

alltjämt anhängigt vid ikraftträdandet bör dock enligt de föreslagna ikraft

trädandebestämmelserna talan prövas slutligt utan hinder av att rätten att 

föra talan har fallit bort enligt de nya bestämmelserna. När det gäller för

utsättningarna för bifall till talan föreslås dock att de nya reglerna tillämpas. 

Vad därefter betr'å!far de föreslagna vårdnadsreglerna torde enligt pro

memorian några övergångsproblem knappast uppstå. Reglerna föreslås gälla 

fullt i och med ikraftträdandet. 
I promemorian föreslås slutligen att faderskapslagen skall upphävas i sam

band rned att de nya reglerna i FB sätts i kraft men att vissa övergångs

bestämmelser till faderskapslagen alltjämt skall gälla. 

5 Remissyttrandena 

5.1 Allmänna synpunkter 

Prornemorieförslagen har i sina huvuddrag tillstyrkts eller lämnats utan 

erinran av flertalet remissinstanser. Den kritik som har framförts har främst 

gällt förslaget om att föräldrar som är frånskilda eller som inte är gifta 

med varandra skall kunna ha gemensam vårdnad om sina barn, även om 

de inte sammanbor. 

Hovrälfenför Nedre Norrland menar att de i promemorian framlagda för-
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slagen i allt väsentligt torde överensstämma med den syn på förhållandet 

mellan föräldrar och barn som har varit förhärskande i den allmänna debatten 

under senare år och att en modernisering av förevarande riittsområdcn är 

motiverad. Förslagen i promemorian är enligt hovrätten iignade att ligga 

till grund för lagstiftning. 

SkoM1·cmrrclsc11 anser det angeliiget att sådana iindringar görs i FB:s regler 

att en större jämställdhet åstadkoms för moder och fäder i frågor om ansvar 

och vårdnad om barn och ansluter sig därför till de i promemorian framlagda 

förslagen i denna fråga. 

/111'(J11drarvcrkcr är i princip positiv till de reformer som föreslås i pro

memorian. Verket anser att reformerna innebiir en anpassning av famil

jerätten till de fortlöpande förändringarna i den allmänna uppfällningen 

och till den allt vanligare förekomsten av andra samlevnadsformer än äk

tenskapet. Även familielagssakk1111niga framhåller att samhällsutvecklingen 

har medverkat till en ändrad syn på flera av de frågor som regleras i FB. 

De sakkunniga påpekar att denna ändrade syn redan har lett till betydelsefulla 

ändringar i reglerna när det gäller t. ex. utomäktenskapliga barns rättsliga 

ställning och att endast en principiell skillnad egentligen återstår, nämligen 

när det p,äller vårdnad och, som en följd därav, förmynderskap. 

S1•enska komm11n/örb11ndet anser att de föreslagna ändringarna kommer 

att leda till en fortsatt utjämning av skillnaderna i familjerättsliga och andra 

avseenden mellan barn till gifta och icke gifta föräldrar och tillstyrker av 

denna anledning att de föreslagna ändringarna genomförs. Stockholms sociala 

cen1ralnä111nd konstaterar att de föreslagna ändringarna i familjerätten an

sluter till angelägna önskemål och behov och därför bör tillstyrkas. Enligt 

TCO ligger de föreslagna bestämmelserna i linje med TCO:s allmänna ra: 
miljepolitiska strävanden, varför TCO tillstyrker de framlagda förslagen. 

SACOI SR framhåller att de föreslagna förändringarna är i huvudsak nöd

vändiga till följd av samhällets ändrade synsätt på det förevarande området. 
;\4almö ringsriirr avstyrker uttryckligen att promemorieförslagen läggs till 

grund för lagstiftning. Tingsrätten anför att huvudsyftet med de föreslagna 

ändringarna synes vara dels att lagstiftningen skall vara neutral i förhållande 

till olika samlevnadsformer och att därför barns börd i eller utom äktenskap 

inte skall komma till uttryck i lagtext och att föräldrars civilstånd heller 

inte skall påverka deras rättigheter och skyldigheter gentemot barn, dels 

att det materiellt riktiga faderskapet skall fastställas i fler fall än f. n. Sådana 

syften iir naturligtvis riktiga, anför tingsrätten. Samtidigt är det angeliiget 

att man vid striivan att uppnå sådana mål inte i något avseende åsidosätter 

den grundläggande principen om hänsyn till barnets bästa. Denna princip 

synes enligt tingsrättens mening i flera fall ha frångåtts i promemorian. 

Tingsriittcn finner härutöver att några övertygande skäl för behovet av fler

talet av de föreslagna ändringarna inte har utretts och analyserats tillriickligt. 

Dock innehåller promemorian enligt tingsrätten vissa tankegångar som skul

le kunna leda till lagändringar. Tingsrätten ifrågasiittcr dock det lämpliga 
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i att alltför ofta göra ändringar i FR och anser därför att eventuella ändringar 
bör anstå tills familjelagssakkunnigas förslag kan tiinkas bli genomförda. 
Du111arctiirb11ndc1 framför liknande synpunkter. Eftersom de berörda frågorna 
synes ha niira samband med vad den pågående utredningen på familje
lagstiftningcns område har att ta ställning till ifrågasätter förbundet starkt 
liimpligheten av att innan denna utredning slutförts genomföra reformer 
av den art som nu föreslås. 

Enligt länsstvrclsen i Götehmxs och Bolws län synes promemorieförslagcn 
inte friimst gå ut på att tillgodose barnens bästa utan deras förLildrars önskan 
om valfrihet i rråga om lcvnadsform. Förslaget om gemensam vårdnad torde 

enligt liinsstyrelsen sakna förankring hos den breda allmänheten och synes 
tillkommet för endast en exklusiv krets av föriildrar. Namnlagsutr<'llningen 

anser att underlaget niir det gäller de föreslagna ändringarna i FR förefaller 
väl tunt i vissa stycken. Enligt utredningens mening hade behovet av iind
ringar och de praktiska verkningarna av föreslagna ändringar behövt en 
djupare undersökning iin som kunnat ske inom ramen för den framlagda 
promemorian. 

Ett par remissinstanser. hol'riilfentiir Nedre Norrland och i111·a111/ran:erke1. 

pekar på de framlagda förslagens betydelse för förhållandet till övriga nor
diska länders rättsregler på de ifrågavarande områdena. Hovrätten anser att 
det skulle ha varit viirderullt om detta hade diskuterats i promemorian. 
lnvandrarvcrket konstaterar att ett genomförande av förslagen skulle in
nebära att den samordning av lagstiftningen inom de nordiska liindcrna 
som har uppnåtts överges. En sådan samordning är enligt invandrarvcrkct 
emellertid alltjiimt av stort värde. inte minst med tanke på det stora antalet 
invandrare i Sverige från övriga nordiska länder. lnvandrarverket påpekar 
också att de internationellt-rättsliga aspekterna inte berörs i promemorian. 
Det rör sig hiir delvis om kompli\:crade frågor som det enligt verkets mening 
hade varit viirdcrullt att få belysta med tanke på det stora antalet utllindska 
medborgare i Sverige. 

5.2 Faderskap till barn 

5.2. t Äkta makes faderskap m. m. 

Överviigande antalet remissinstanser ansluter sig till eller lämnar utan 

erinran de förslag som giiller faderskap till barn. Familjc/agssakk111m~f!,a finner 

således förslagen i dessa delar väl underbyggda i materiellt hiinseenclc och 
har ingen erinran mot dem. Den kritik som har riktats mot förslagen i 

dessa delar gäller friimst slopandet av de nuvarande fristerna för mannens 
riitt att viicka talan om hävande av elen legala faderskapspresumtionen samt 
införandet av en möjlighet att få faclerskapspresumtionen hävd genom att 

annan man erkiinner faderskapet till barnet. 
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Ingen remissinstans har förfäktat meningen att den legala faderskaps

presumtionen bör slopas helt. Västerås tingsräf! och fami(jelagssakk11nniga 

uttalar att en sådan ordning helt visst skulle vara både opraktisk och orimlig. 

Moderata samlingspartil'ls kvinnoförbund är av motsvarande uppfattning. So

cialdemokratiska ki•im10/iirb1111det säger sig med intresse ha tagit del av re

sonemangen om att ytterligare markera barns lika ställning genom att ersätta 

äktenskapets automatiska bördsregler med ett särskilt faderskapserkännande 

för varje nyfött barn men instiimmer i slutsatserna i promemorian att detta 

av praktiska skiil inte låter sig göra. 

Praktiskt taget samtliga remissinstanser godtar förslaget om att fader

skapspresumtionen bör behållas när modern vid barnets födelse är gift eller 

nyss har blivit änka men att presumtionen inte längre skall gälla i de fall 

då modern vid barnets födelse är frånskild. Familjelagssakk11nniga under

stryker att det inte längre finns riktigt samma starka intresse som tidigare 

att presumera att den man som är eller har varit gift med modern till barnet 

också iir barnets far, eftersom skillnaden både i faktiskt och rättsligt hän

seende mellan utomäktenskapliga och andra barn har suddats ut. Även 

Stockholms tingsräu finner förslaget väl grundat och framhåller att den nu

varande ordningen är mindre väl förenlig med förhållandena i de flesta 

fall diir barn föds efter äktenskapsskillnad. Västerås tingsräf! anser att det 

iir skäl att slopa presumtionsregeln för den frånskilde mannens faderskap, 

om erfarenheten visar att han sällan är far till barnet. Riksskalfeverket konsta

terar att vad som i promemorian anförs om att de nuvarande presumtions

reglerna ofta slår fel. niir barn föds efter äktenskapsskillnad men på sådan 

tid att det kan vara avlat före äktenskapets upplösning, överensstämmer 

med folkbokföringsmyndighctcrnas erfarenhet. Ändringen är enligt verkets 

mening välmotiverad eftersom den medför att både parter och myndigheter 

slipper ett tungrott förfarande utan att rättssäkerheten kan antas bli eftersatt. 

Även (amiliestödsutred11inge11 menar att den föreslagna ordningen torde 

stå i bättre överensstämmelse med de faktiska förhållandena än nuvarande 

regler. Stockholms sociala (cntralniimnd tillstyrker förslaget och menar att 

det är väsentligt med regler som ger möjlighet att klarlägga det rätta fa

derskapet, även om det någon gång kan leda till att faderskapet inte kan 

faststiillas. Förslaget tillstyrks också av Göteb01:~s socialförmltning och Malmö 

sociala cenrralniimnd. Centralnämnden finner erfarenheten tala för att den 

frånskilde maken ytterst sällan är far till ett barn som föds efter skilsmässa. 

Även om man enligt nuvarande regler genom bördstalan snabbt och i en 

enkel process kan få faderskapspresumtionen hävd. har dessa regler enligt 

nämndens mening skapat onödig irritation för alla parter. Även Yrkcskvinnors 

klubbars rikstlirh11nd finner övervägande skäl tala för förslaget i denna del, 

eftersom i övervägande antalet fall annan än den frånskilde maken är far 

till barnet. Domstolsl'erker anmärker att de föreslagna ändringarna i viss 

utstriickning kan förväntas underlätta domstolsarbetet. 

Sl'criges adl'okarsamtimd, som tillstyrker förslaget, framhåller att garantier 
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måste skapas för all den frånskilde mannen blir hörd i faderskapsfrågan 

om barnet har fötts på sådan tid att det kan ha avlats före iiktenskaj1ets 

upplösning. 

Domareforbundet anser att de nuvarande reglerna om faderskapspresum- . 

tion säkerligen leder till ett riktigt resultat i de allra flesta fall då barnet 

föds under pågående äktenskap eller kort tid efter dettas upplösning genom 

mannens död. Presumtionen i dessa fall för att den äkta mannen är far 

bör därför enligt förbundets mening behållas. Hur det i allmiinhet förhåller 

sig med faderskapet till barn som föds efter ett äktenskaps upplösning genom 

äktenskapsskillnad anser förbundet emellertid ovisst. Att en äktenskaps

skillnad kommer till stånd under hustruns graviditet kan dock möjligen 

sägas vara ett indicium på att den äkta mannen inte iir far till det väntade 

barnet. Förbundet vill därför inte motsiitta sig all regeln om faderskaps

presumtion för dessa fall utgår. 

Malmö tingsrätt avstyrker att reglerna om bördspresumtion iindras på sätt 

som föreslås i promemorian. Tingsrätten framhåller att bestämmelserna har 

tillkommit för att tillgodose barnets bästa och att de principer som ligger 

till grund för dem ej bör uppges utan vägande skäl. Sådana skäl har enligt 

tingsrättens mening inte anförts i promemorian. I promemorian tas det inte 

hänsyn till nuvarande möjlighet för makar att sammanleva under betän

ketiden före en äktenskapsskillnad. Mot vad som anförts i promemorian 

om att det inte längre finns så stor anledning att i barnens intresse ställa 

upp regler som presumerar att de är födda i äktenskap framhåller tingsrätten 

att det i varje fall ligger i barnets intresse att en presumtion om faderskap 

bibehålls. Även om tingsriitten avstyrker att ändring nu görs i giillande 

regler om bördspresumtion kan det dock enligt tingsriittens mening finnas 

skäl att så småningom ändra reglerna i den riktning som föreslås i pro

memorian. En sådan ändring måste emellertid enligt tingsr~itten föregås 

av en ordentlig utredning och bör vara statistisk underbyggd. Presumtionen 

bör anknyta inte bara till civilståndet utan också till sammanlcvnaden. 

Riksskat1e1•erkct. domkapitlet i Stockholms sti!i och 11am11lags11tred11i11gcn 

framhåller slutligen i förevarande sammanhang att det ur folkbokförings

synpunkt vore önskvärt att en bestämd konceptionstid angavs i FB. Verket 

påpekar att en regel av sådant innehåll eventuellt torde medföra att det 

blir nödvändigt med regler om möjlighet till positiv faststiillelsetalan i fall 

då moderns make avlidit men ej antecknats vara barnets fader. 

Förslaget om att slqpa nu giillande frister inom vilka mannen måste väcka 

talan om hävande av fadcrskapspresumtionen tillstyrks eller liimnas utan 

erinran av flertalet remissinstanser. Uinsstyrr'lsen i Norrbollrns län framhåller 

att det visserligen kan hävdas att barnet har ett intresse av att det inte 

under obegränsad tid skall löpa risk att dess börd angrips. Med hänsyn 

till att de utomäktenskapliga barnen numera i allt väsentligt har samma 

rättsställning som andra barn är detta intresse dock inte av samma storlek 

som tidigare och bör enligt länsstyrelsen vägas mot intresset av att det 
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verkliga bördsförhållandel fastställs. Att så sker framstår inte endast som 

ett partsintresse utan som en angelägenhet av samhällelig betydelse. Med 

hänsyn härtill anser länsstyrelsen att rätten för mannen att väcka bördstalan 

inte liingre bör vara tidsbegränsad. Av samma skäl bör mannen tillerkännas 

rätt till bördstalan iiven om han tidigare erkänt barnet. Familirlagssakkunniga 
instiimmer i att barnets intresse att få utrett vem som i sjiilva verket iir dess 

far när faderskapet sätts i fråga måste anses väga tyngre än dess intresse av 

att anses som barn i äktenskap och tillstyrker alltså förslaget i denna del. Soci

aldemokratiska krinnofijrb11ndet anser det från såviil mannens som barnets 

synpunkt riktigt och rimligt inte minst av psykologiska skiil att ge möjligheter 

att utreda hur del verkligen förhåller sig med faderskapet. Förbundet till

styrker diirför förslaget om slopande av nuvarande tidsfrister. 

Stockholms liins /a11dsti11gs psykiska barna- och 1111gdomswlrcl anser att tids

fristerna kan slopas men framhåller angelägenheten av att talan an~ående 

barnets börd sker så tidigt som möjligt eftersom man bör undvika att en 

process sammanfaller med känsliga utvecklingskriser hos barnet. Ju tidigare 

en börclstalan förs ju siikrare bör även möjligheten vara att få det rätta 

faderskapet klarlagt. Stockholms sociala cc11tra/11ämnd framför liknande syn

punkter och påpekar vidare att man inte kan utesluta att riitten att efter 

många år viicka talan angående faderskap kan utnyttjas för helt ogrundade 

misstankar. 

Andra remissinstanser är mer tveksamma till förslaget i denna del och 

ifrågasätter om det med hänsyn till barnets bästa verkligen är lämpligt att 

slopa tidsfristerna. Det framhålls att relationen mellan far och barn inte 

bara iir av juridisk utan också av känslomässig natur och att det måste 

vara till skada för barnet om mannen i familjen efter lång tid skall kunna 

föra talan mot barnet om att han inte är far till det. Till dessa tveksamma 

remissinstanser hör Gätehrnxs socia/förmltning. Malmö sociala centra/nämnd. 
Alvderata samlingspartiets krinno/iirhund och SA COI SR. ;\Ja/mö tingsriirr och 

lämstrre/sen i Giitcborgs och Boh11s län avstyrker uttryckligen förslaget i denna 

del. 

Göteh01XS socia//iirl'alrning, som ytterligare påpekar att förslaget har elen 

nackdelen att det ger mannen möjlighet till obehörig påtryckning gentemot 

barnets mor, och /iinssfl'rclsen i Göteborgs och Bo/111s lön anser att den nu

varande treärsfristen i stället för att slopas helt skulle kunna förlängas till för

slagsvis fem år. 
Några remissinstanser hyser viss tvekan i fråga om lämpligheten av en 

ordning som innebär att mannen skall ha kvar sin rätt att väcka talan om 

hävande av faderskapspresumtionen även om han har erkänt barnet efter 

det att han har fått kiinncdom om att hans hustru under konceptionstiden 

haft samlag med annan man. Stockholms 1i11gsrii11. som allmänt sett stiiller 

sig positiv till att mannens riitt att föra talan om barns äkta börd utvidgas, 

avstyrker att elen angivna ordningen införs. Det måste enligt tingsrätten 

antas, och kan med fog krävas, att en man som erkänner ett barn som 
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sitt dessförinnan noga överviigt situationen och sannolikheten av fader
skapet. När mannen erkänt faderskapel iir det naturligt <Jtl b<1rne1 tar för 

visst att han verkligen är dess far. Det kan då få förödande konsekvenser 

i personligt hiinseende for barnel, om mannen kanske efter lång tid kan 
ta upp faderskapsfrågan på nytl. Den trygghet för barnet som den nuvarande 

bestämmelsen ger gäller inte bara dess intresse av att behålla sin famil

jeriittsliga status utan berör frågor av betydligt kiinsligare och mer personlig 

natur. Tingsriitten anser att det inte heller kan uteslutas att en talerätt för 

mannen i sådana fall kan användas i otillbörligt syfte som påtryckning på 

moder eller barn. Tingsriitten förmodar att det möjligen kan finnas vissa 

extrema undantagsfall där det kan te sig stötande om mannen binds vid 
sitt erkännande. När synnerliga skäl föreligger kan enligt tingsrät1en möjligen 

en talerätt diirför vara befogad. Tingsrätten iir dock niirmast benägen att 

anse all även i sådana situationer företriide bör ges åt barnets intresse av 
att frågan inte rivs upp i efterhand. 

Sociali11red11i11gen hiivdar att ett av mannen avgivet erkfonande i angiven 

situation för ses som en förklaring från honom att han upptar barnet som 

sitt oaktat han har vetskap om att ovisshet råder rörande faderskapet. Jäm

förelse kan enligt utredningens mening ske med reglerna för adoption där 

på motsvarnnde siitt adoptantens vilja att dra försorg om barnet såsom vore 

det hans eget utgör den rättsliga grunden for beslutet. På samma skäl som 

anförts for att beslut om adoption ej får hiivas anser utredningen att mannen 

inte hör kunna frånfalla ett avgivet erkUnnande av barnel. Att göra er
kiinnandets bestånd beroende av de fortsatta relationerna mellan makarna 

finner utredningen klart otillfrcdsstiillande. 
I /orrätten .f(ir Nedre Norrland menar att skäl kan äberopas till stöd för 

att behålla nuvarande frister men !inner inte att dessa har sådan styrka 
att hovriitten vill motsiitta sig den föreslagna iindringen. Hovrätten erinrar 
emellertid om att särskilda regler synes erforderliga för sådana fall då ar
tificiell insemination har iigt rum. Enligt giillande riitt torde vid fall av in

semination kunna anses att såd<111t erkännande föreligger, att mannen inte 

får föra bördstalan. Om nu mannen såsom enligt förslaget skall få föra börds

talan utan tidsfrist och oavsett tidigare erkännande av faderskapet kan 
det uppenbarligen uppkomma icke önskv~irda l'öljder för barnet i insemi
nationsfallen. 

Vad giiller mannens arvingars rUtt att väcka talan om mannens faderskap 

anser hol'rä11e11 .fiir Nedre .Yorrland att det i promemorian inte har anförts 

tillräckliga skäl för att rätten skall vara så begrlinsad som har föreslagits. 

Ma/mii tingsrä11 har, å sin sida, i och for sig inte något att erinra mot att 

arvingarnas talerlitt bcgriinsas i den utstriickning som har föreslagits. 

Förslagen i promemorian niir det gliller forutslittningarna för bifall till 

talan om hUvande av faderskapsprcsumtionen berörs särskilt av domare

.fiirhunclt't och fami(il'lagssakkunniga. Domareförbundet tillstyrker l'örslaget 



Prop. 1975/76:170 106 

1_im att prövningen skall ske enligt samma regler som nu gäller för fast
s@lancte av faderskap till barn utom iiktenskap, särskilt med hänsyn till 
att det föreslås bli möjligt att i en och samma riittegång pröva frågan om 

hävande av och faststiillandc av faderskap. Familic'/agssakkunniga konstaterar 
att förslaget om att man, i fall då makarna har levt åtskilda vid den tid 
då barnet har avlats, skall bortse från orsaken till särlevnacten står i över
cnsstiimmclse med grundtanken bakom 1973 års ändringar i giftermåls
balkcn som innebiir att domstol inte skall behöva lägga vikt vid makarnas 
personliga relationer. 

Förslaget om att den legala faderskapspresumtionen skall kunna hävas 
genom en annan mans crkiinnancte av faderskapet har tillstyrkts eller Himnats 
utan erinran av överviigande antalet remissinstanser. Malmö tingsrätt !inner 

salunda den föreslagna ordningen både materiellt och processuellt liimplig 

och socialsryrelsrn anser eten önskviird. Även .fim1iljelagssakk11nn("a . .tä111il

.i1'stiids11trl'd11i11gc11, Stockholms sociala ce11tral11ä11111d, GörcbOl:"s social/Örl'alt-

11i11g, hcdrika-Brc111er)iirh1111dc1 och Socialdemokratiska kl'i1111qfiirb1111dCf är 
positiva till förslaget i denna del och anser att det innebär en praktisk lösning. 

Stockholms ringsrätr har inget att invända mot att faderskapspresumtionen 
skall kunna hiivas utan att talan väcks vid domstol. Förfarandet måste emel
lertid omgärdas med tillriickliga garantier för att den man som erkiinner 
fackrskapet ocksa iir eten biologiske fadern. Det bör niimligen enligt tings
riittens mening inte stå dem som berörs fritt att utan vidare välja den man 
till far som de sjiilva önskar. Enligt l10l'riitrc11 fbr Nedre Norrland kan den 
föreslagna ordningen i förstone synas något betänklig. Det skulle nämligen 
enligt hovriittcn kunna befaras att en möjlighet här öppnades för alltför 
lättvindiga avgöranden av foderskapsfrågor. Hovrätten menar dock att skill
naden i förhållande till giillande rätt i sådana bördsmål vari parterna är 
ense inte torde vara avsevärd. Vikten av kontroll från barnavårdsnämndens 
sida bör emellertid enligt hovriittens mening understrykas ytterligare. i varje 
fall i motiven. Även I åsrerds 1i11gsrä11 framhåller vikten av kontroll från 
barnavårdsniimndens sida och anser att blodundcrsökning bör vara obli
gatorisk i alla fall ctiir inte den iikta mannens faderskap kan uteslutas med 
siikerhet på grund av andra omstiindigheter. 

Fa111i/je/agssakk111111~"a påpekar att om alla parter är ense kan de disponera 
över faderskapet fi:ir det fall barnet är myndigt och alltså barnavårdsnämnd 

inte medverkar. Risken för ett obehörigt utnyttjande av reglerna torde dock 
enligt de sakkunniga vara så gott som obefintlig. 

Andra rcmissinstanser iir mer tveksamma till förslaget i här berörda del. 
Till dem hör Malmii sociala cenrralnämnd. som framhåller att det ofta kan 
bli fråga om mycket svåra avgöranden fi:ir barnavårdsnämnden, om de läm
nade uppgifterna iir sådana att erkännandet i och för sig kan godkännas. 
Det förekommer niimligen ej så siillan i faderskapsutredningar att felaktiga 
uppgifter liimnas till utredare och att man efter nera är uppger helt nya 
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omständigheter. Mot bakgrund härav bör enligt centralniimndens uppfatt
ning ytterligare övervägas om inte nuvarande regler med börclsralan vid 
domstol och möjligheter till sanningsförsäkran skall kvarstå oförändrade. 
Även riksskat/C'l'ffket är tveksamt och hävdar att rättssäkerhetsskäl motiverar 
att' frågan om hävande av faderskapspresumtionen prövas inför domstol. 
Av samma uppfattning är liinsstyrelsen i GötC'borgs och Bohus län. Enligt 
riksskattel'erkC't tillkommer vissa folkbokföringstekniska svårigheter i de fall 

erkännande görs före barnets födelse. Meddelande om sådant faderskaps
crkännande kan nämligen inte antecknas. Skulle modern före nedkomsten 
!lytta till annan församling kan meddelandet bli bortglömt och barnet an

tecknas som barn till maken. 
DomkapitlC't i Stockholms stili, 11amnlags11tiwti1i11gc11. domaretörhwulet och 

Moderata samlingspartiet.i· k\>innoförhund avstyrker förslaget. Domkapitlet me
nar att det föreslagna tillviigagångssättet visserligen förefaller enkelt och 
klart men att känslor kan befaras komma att spela in på ett siitt som ur 
rättssäkerhetssynpunkt inte kan anses tillfredssfallande. Nam11lags11trcd11i11g

cn finner det vanskligt att genom ett utomrättsligt förfarande bryta börds
presumtionen i äktenskapsfallen. eftersom de faderskapsärenden som avses 

här ofta är mer komplicerade än de vanliga där makar inte är berörda. Ut
redningen erinrar också om de komplikationer som följer då en bördsfråga 

är av internationellträttslig karaktiir. Lagtekniskt torde bestämmelsen dess
utom komma att medföra komplikationer när fallet skall uppmärksammas 
i andra sammanhang. Domari;förbundet framhåller att det inte kan bortses 
från risken att mindre insiktsfulla personer låter sig styras av tillfälliga kiins
lomässiga eller ekonomiska motiv för att åstadkomma en får dem i den 
föreliggande situationen lämplig lösning. Barnets intresse av att faderskapet 

fastställs på ett materiellt riktigt sätt kan komma i andra hand. En bar
navårdsnämnd som ställs inför samsWmmiga uppgifter från parterna lär 
knappast finna anledning till ytterligare utredning. Nämndens medverkan 
kan därför inte förväntas medföra några verkliga garantier mot ett missbruk 
av bestämmelsen. Även om ett domstolsfårfarande heller inte kan anses 
garantera en materiellt riktig lösning av faderskapsfrågan finner förbundet 
dock att det ger större möjligheter därtill. 

Flera remissinstanser tillstyrker uttryckligen den föreslagna ordningen 
med gemensam handläggning av talan om hävande av bördspresumtionen 
och talan om fastställande av faderskapet till barnet. Bland dessa instanser 
märks ;'via/mö tingsriill, socials(\'relsen. jami(jelagssakkwmiga, 11amnlagsutred-

11inge11 och domare.förbumlet. Domarc~förb1111dct påpekar att den föreslagna 

bestämmelsen om förening av mål i dessa fall synes göra det erforderligt 

att forumbestämmelserna utformas på sådant sätt att målen kan förenas 
utan att överflyttning först må-;te ske jämlikt 3 kap. 7 ~ FB. Enligt 1'vlalmö 

1ingsrä11 borde möjligen även mål om ogiltigförklaring av faderskapserkän
nande kunna kumuleras med faderskapsmål. Emellertid fordras enligt tings-
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riitten att de processtekniska frågor som kan uppkomma i samband med 
dessa iindringar utreds. 

Den föreslagna möjligheten för barnavårdsniimnden att, niir den äkta man
nens faderskap har satts i fråga, börja utreda vem som eljest kan vara far 

till barnet berörs siirskilt av Giireh111gr; social/iirl'al111i11g, som anser förslaget 

fördelaktigt ur bl. a. processekonomisk synpunkt. Hol'rä11cn/iir Nedre Norr
land anmiirker att det varken i lagtexten eller i motiven ges några anvisningar 
om niir det kan vara liimpligt att barnavårdsnämnden påbö~jar utredning 

för faststiillande av faderskap i angivna fall. Socialstyrel~en anser att bar
navimlsnUmnden i de angivna fallen inte endast skall ha möjlighet utan 
också skyldighet att påbörja utredning. Styrelsen menar diirjiimte att det 

bör finnas möjlighet att anföra besviir mot beslut av barnavårdsniimnden 

att inte påbörja utredning eller att liigga ner påbörjad utredning. Barna

vårdsnämnden bör vidare enligt styrelsens mening vid utredning i dessa 

fall verka för att blodundersökning iiger rum inte bara betriiffande modern, 

barnet och den man som kan vara far till barnet utan även beträffande 

moderns make. 
Några remissinstanser berör siirskilt promemorians förslag till bestäm

melser om rättegången i mål om faderskap. Sålunda tar hol'riirrc11 /ör Nedre 

Norrland upp frågan om rätt för svaranden att få målet prövat trots att 
kiirandcn har återkallat sin talan. Hovrätten ifrågasätter om det finns an
ledning att i förevarande slags mål anknyta till att svaranden har ingått 

i svaromål. dvs. uppgett huruvida han. medger eller bestrider framställt 
yrkande. Enligt hovrätten bör svaranden. om käranden återkallar, ha rätt 
att få målet prövat oavsett om svaromål har avgivits eller inte. Alalmii 1i11gsn'i11 

menar att FB bör innehålla regler även för det fallet att käranden uteblir 
frän förberedelsen. 

Srockholms sociala ce111ral11ii11111d påpekar att domstolarna niir det gäller 
utliindska barn avvisar bördstalan. om sådan inte iir tillåten enligt lagen 
i barnets hemland. vilket i vissa fall frir med sig otillfredsställande kon

sekvenser. 

5.2.2 Faststiillandl' aY faderska1> genom l'rkiinnande eller dom 

Niir det giiller faststiillande av faderskap genom dom påpekar Stockholms 

läns landstings fl.~vkiska barna- och ungdomwård samt Stockholms sociala cc11-

1ral11äm11d att en man med nuvarande bestämmelser anses sakna möjlighet 

att viicka talan med yrkande om att han skall förklaras vara far till ett 

visst barn, vilket kan medföra att det riitta faderskapet inte kan faststiillas. 

om niimligen modern vägrar att uppge mannen som far eller före barnets 

födelse gifter sig med en annan man. Den biologiske fadern går i sådant 

fall miste om möjligheten att få umgängesriitt med barnet och att bli för-
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myndare-vårdnadshavare vid moderns eventuella död. Även om situationen 
torde vara förhållandevis sällsynt borde dock frågan om rätt faderskap kunna 
aktualiseras även i detta fall. Fami(i och riill och Folkpaniels 1111gt!o111.~/()rh1111d 

är av motsvarande uppfattning. 

Socialsryrelsen ifrågaslitter mot bakgrund av att det inte sker någon ofli
cialprövning av den äkta mannens faderskap till barn som föds av hans 
hustru. om det i alla lägen är berättigat att i de fall då en ogift kvinna 
föder ett barn kräva en officialprövning av ett liimnat faderskapserkän
nande. vilket sker genom kravet på att erkännandet skall godkännas av 
barnavårdsnämnden. Styrelsen hävdar att en sådan prövning måste av de 
ogifta föräldrarna uppfattas som ett misstroende J'rån det allmiinnas sida. 
Enligt styrelsens mening bör det vara möjligt att faststiilla faderskapet i 
dessa fall utan offtcialprövning. Det skulle kunna ske genom att mannen 

och kvinnan gjorde en gemensam skriftlig anmälan om barnets födelse till 
förslagsvis barnavårdsnämnden. Nämnden skulle godta denna anmälan. åt
minstone om föräldrarna levde samman i ett stadigvarande, iiktenskaps
liknande förhållande. Frågan torde emellertid enligt styrelsen kriiva ytter
ligare utredning. Folkpar1ie1s kvinnotörbwrd framför liknande synpunkter och 
menar att barnavårdsnämndens utredning i de fall då parterna levt samman 

under äktcnskapsliknandc förhållanden under konceptionstiden bör inskriin
kas till ett konstaterande av detta. Barnavårdsnämnderna bör enligt för
bundet få klara direktiv för hur faderskapsutredningar bör bedrivas för att 
inte kränka den enskildes integritet. 

Förslaget att arbeta in fadcrskapslagen i FB har berörts av Jämilielags

sakkunniga, som anser att förslaget innebär vissa fördelar. Även Malmö 

tingsrii11 anser det lämpligt att faderskapslagen arbetas in i FB. 
I anslutning till bestämmelserna om barnavårdsnämndens rätt att liigga 

ner påbörjad utredning framhåller Fami/i och räl! att den som tror sig even
tuellt vara far till barnet bör ha rätt att framföra besvär mot att utredningen 
läggs ner. S4COISR anser att möjligheten for barnavårdsnfönnden att lägga 
ner utredningen i de fall då modern eller särskilt förordnad förmyndare 
får barnet lämnat samtycke till adoption bör slopas eftersom det innebär 
att modern förmenar barnet rätten att i en framtid kunna få vetskap om 
vem som är dess biologiske far. 

Stockholms 1ingsrä11 konstaterar att gällande bestämmelser i 15 ~ fader

skapslagen föreslås bli överflyttade till FB utan ändring och anmärker att 
enligt dessa bestämmelser svarande i ett faderskapsmål i allmänhet skall 
åläggas att till statsverket återgälda hälften av kostnaderna for biodunder
sökning eller annan undersökning av ärftliga egenskaper även när käromålet 
ogillas eller återkallas. Faderskapsmålen är visserligen av speciell natur, men 

tingsrätten anser ändå att den nuvarande ordningen inte är tillfredsställande. 
Detta gäller särskilt när utgången i målet beror på att det inte ens styrkts 
att svaranden haft samlag med modern. Enligt tingsr~ittens mening bör 
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domstolarna ha möjlighet att när skäl föreligger avstå från att ålägga sva

randen återbetalningsskyldighet. Fall kan även tänkas då annan kostnad 

som faller under 18 kap. 13 ~ rättegångsbalken skäligen inte bör belasta 

svaranden. Ett sådant fall föreligger när det först sedan kostnaden upp

kommit klarläggs att käromålet exempelvis på grund av förväxling kommit 

att riktas mot fel person utan att sådant fall är för handen som avses i 

18 kap. 3 eller 6 § r~.ttegångsbalken. Fami(i och räl/ framför liknande syn

punkter och hävdar att en felaktigt utpekad man inte borde åsamkas kost

nader för att visa att han inte är barnets far. såvida han inte bevisligen 

haft samlag med modern under konceptionstiden. Om så inte har varit 

fallet bör det enligt familj och rätts åsikt vara samhällets plikt att ersätta 

mannen hans kostnader och sedan konsekvent återkräva beloppet av mo

dern. såvida hon inte haft bärande skäl för att ange mannen som presumtiv 

far. 

5.3 Vårdnad och underhåll 

Övervägande antalet remissinstanser tillstyrker eller godtar under vissa 

förutsättningar förslaget om gemensam vårdnad för frånskilda eller ogifta 

föräldrar. Rent allmänt anses att förslaget härom i många fall kan få stor 

betydelse ur psykologisk synpunkt både för föräldrarnas inbördes relationer 

och för deras relationer till barnen och dessutom innebära en trygghet genom 

att vid den ena förälderns sjukdom eller död den andre automatiskt står 

kvar som vårdnadshavare. 

Helt avstyrks förslaget endast av Srockholms tingsräa. Afalmö tingsrätt. 

socialutredni11ge11, domare.förbundc>t och Moderata samlingspartiets kvinno.för

bund. Malmö 1ingsräf/ finner inte att några bärande motiv har förebragts 
i promemorian för de föreslagna djupgående ändringarna i vårdnadsreglerna. 

Tingsrätten finner det särskilt betänkligt att resonemanget huvudsakligen 

förs med utgångspunkt från föräldrarnas önskemål och intressen utan att 

barnens bästa beaktas tillräckligt. Domare/örbundN framhåller att en gemen

sam vårdnad i enlighet med promemorieförslagct möjligen i vissa fall kan 

bidra till biittre känslomässiga relationer mellan föräldrar och barn. För

bundet anser emellertid att det finns anledning att inte se alltför optimistiskt 

på möjligheterna i praktiken till gemensam vårdnad när det gäller icke sam

manboende föräldrar eftersom de kan få svårigheter att enas när det gäller 

såviil ekonomiska frågor som frågan om hos vem barnet skall vistas. Vis

serligen innebär förslaget att den gemensamma vårdnaden kan upplösas 

om någon av föräldrarna önskar det. Ändringar i fråga om vårdnaden kan 

emellertid vara en påfrestning för barnet och det kan också befaras att en 

tid av gemensam vårdnad som inte fungerat medför motsättningar mellan 

föräldr.1rna som försvårar den framtida kontakten. Enligt förbundet torde 
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det f. ö. också förhålla sig så att frågan om den juridiska vårdnaden lir av 

mindre betydelse för föräldrar som har ett gott förhållande till varandra. 

vilket synes vara en förutsättning för att systemet skall fungera. Samman

fattningsvis menar förbundet att gemensam vårdnad i vissa fall kan tänkas 

medföra någonting positivt. Innan regler härom införs måste dock enligt 

förbundets mening övervägas om man inte samtidigt måste ändra reglerna 

i frågor som hänger samman med vårdnaden så'iom underhållsbidrag och 

umgängesrätt. Med hänsyn härtill menar förbundet att förslaget om ge

mensam vårdnad inte kan genomföras nu. 

Sveriges socialdemokratiska unf!,dOm!:ifijrbund vänder sig mot förslaget om 

att föräldrarna måste vara ense för att de skall kunna få gemensam vårdnad 

och atl den gemensamma vårdnaden skall kunna upplösas på blott den 

ena förälderns begäran härom. Om förHldrarna har gemensam vårdnad och 

ingen av dem har försummat sina förpliktelser härvidlag och harnet inte 

har tagit någon skada av förhållandet, bör enligt ungdvm~/iirbunder elen ge

mensamma vårdnaden fortsätta, även om en av föräldrarna önskar att den 

skall upplösas. Tredje distrikter av Srockholms arbetarekommun är av mot

svarande uppfattning och menar att gemensam vårdnad bör vara huvud

regeln och att förälder som motsätter sig gemensam vårdnad diirmed skall 

anses olämplig som vårdnadshavare. 

Länsstyrelsen i Norrbo//ens län anser alt möjlighet till fortsatt gemensam 

vårdnad efter skilsmässa bör prövas. Visserligen kan barnet komma att på

verkas ogynnsamt om det visar sig att en ordning med gemensam vårdnad 

inte fungerar i det enskilda fallet. Å andra sidan måste det åtminstone 

för ett något äldre barn framstå som ett trygghetsmomcnt att dess förhållande 

till föräldrarna så långt möjligt blir som tidigare. Även förhållandet mellan 

föräldrarna kan vid ett gemensamt vårdnadskap påverkas fördelaktigt och 

härigenom vara till gagn för barnet. Även beträffande ogifta samboende 

föräldrar bör rätt till ett gemensamt vårdnadskap prövas. anser länsstyrelsen. 

Har föräldrarna väl erhållit gemensam vårdnad bör denna. om föräldrarna 

så önskar. kunna bestå iiven sedan sammanlevnaden har upphört. Däremot 

anser länsstyrelsen det mera tveksamt om grund föreligger att tillerkänna 

ogifta föräldrar som aldrig har sammanbott rätt till gemensam vårdnad. 

Också flera andra remissinstanser menar att en möjlighet för frånskilda 

föräldrar att behålla den gemensamma vårdnaden om barnen skulle kunna 

minska riskerna för de svåra känslomässiga konflikter som lält kan uppstå 

i fråga om vårdnaden om barnen. Domstol.\·1·erke1 antar att det många gfogcr 

kan vara till fördel för förhållandet mellan parterna, om de vid skilsmiissa 

slipper ta ställning till vem av dem som skall ha vårdnaden om barnen. 

och socialstyre/sen menar att en ordning med gemensam vårdnad i dessa 

fall skapar bättre förutsättningar för att barnet efter skilsmässan skall kunna 

ha harmoniska relationer i förhållande till båda förlildrarna. Liknande upp

fattningar uttryckcr.fami(ielagssakkunniga, Srockholms läns tandsrings psykiska 
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harna- och ungdomsrård. Stockholms sociala ccflfralnämnd. Fiirc11i11ge11 Kom

munal- och landstingsanstiillda fami(jcrådgirnrc. LO, Yrkeskrinnors kluhbars 

rik.~/vrhund och Folkpartiets kvinnq/iirbund. 

Familielagssakk11nniga. Föreningen Kommunal- och landstingsanställda fa

mi(ieråif~ivare och Svenska kvinnors vänsterfbrbund menar också att det måste 
innebära en trygghet att veta att då en av föräldrarna blir ur stånd att utöva 
vårdnaden vid sjukdom eller död den andre automatiskt står kvar som 
vårdnadshavare. 

Andra remissinstanser menar att en ordning med gemensam vårdnad 
för frånskilda föräldrar antagligen inte skulle innebära någon större skillnad 
mot nuvarande förhållanden. Hovräffenf(ir Nedre Norrland. som är av denna 

uppfattning, framhåller emellertid att frågan hur en ordning med gemensam 
vårdnad skulle komma att utfalla i det enskilda fallet helt naturligt blott 
kan bli föremål för lösa förmodanden. Centerns kvinno/(irb11nd hyser upp

fattningen att den gemensamma vårdnaden kommer att få betydelse i sådana 

fall där föräldrarna redan i dag är överens i vårdnadsfrågan och att den 
inte kommer att medföra någon minskning av antalet tvistiga vårdnads

ärenden. 
Sreriges adrokarsw11fimd vitsordar att det finns behov av regler som gör 

det möjligt för föräldrar som inte är gifta med varandra att gemensamt 
vara vårdrnidshavare för sina barn men påpekar att man inte får underskalla 
svårigheten för frånskilda föräldrar att nå enighet särskilt när det gäller bidrag 
till kostnaden för barnets underhåll. Enligt samfundet är risken stor för 
att den make som har den faktiska vårdnaden och därför måste betala de 
nödvändiga utgifterna för barnen inte får tillräckliga och tillbörliga eko
nomiska bidrag till dessa. Detta gäller särskilt om makarna är oense i vård
nadsfrågan och den make som har barnen hos sig accepterar gemensam 
vårdnad som en förlikningsöverenskommelse till undvikande av en lång 
och uppslitande vårdnadsprocess. 

Stockholms fingsräff, liinsstyrel~en i Götr:bO/:~s och Bol111s län. soäalurred

ningen och ,\,falmö sociala centra/nämnd är tveksamma eller negativa till 
tanken att en ordning med gemensam vårdnad får frånskilda fåriildrar skulle 
vara iignad att skapa större trygghet för barnet och brittre relationer mellan 
barnet och föräldrarna och mellan dessa inbördes. Stockholms tingsrätt anför 
att bes!Ummelser rörande vårdnad om barn måste byggas upp med den 
målsiittningen att så goda förutsättningar som möjligt skall finnas för en 
lugn och harmonisk ut veckling av barnet. Föriildrarnas personliga intressen 
måste komma i andra hand. TingsrUtten anser att gällande rHtt är väl avvägd 
i aktuellt hänseende och ifrågasiitter starkt om det nuvarande regel komplexet 
verkligen bör kompliceras med hänsyn till vad tingsrätten på grund av sina 
erfarenheter från tingsriittens familjerättsavdelning tror vara undantagsfall. 
Vad angiir gemensam vårdnad får frånskilda torde enligt tingsriittens mening 
även makar som i samband med skilsmiissa verkligen lyckats bortse från 
sina eventuella kiinslokonflikter och som med de bästa föresatser åtar sig 
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gemensam vårdnad om sitt barn ha svårt att överblicka de problem och 
andra påfrestningar som senare kan uppkomma i förhållandet både mellan 
dem inbördes samt mellan dem och barnet. Införs inte en särskild reglering 
om hur kontlikter skall lösas när föräldrarna blir oense finns det i en kon
tliktsituation inte någon annan utväg än att den gemensamma vårdnaden 

löses upp. Det går härvid enligt tingsrättens mening inte att bortse från 

att den ena eller andra av föräldrarna kan i obehörigt syfte utnyttja de 
möjligheter som den gemensamma vårdnaden erbjuder. Med anledning av 
uttalandet i promemorian om att barnet kan komma all växelvis vistas 
hos fadern och modern ifrågasäller tingsrätten om detta från psykiatrisk 
synpunkt verkligen skulle vara en godtagbar ordning för barnet. Enligt tings

rättens mening iir det knappast ägnat att skapa gynnsamma uppväxtför
hållanden att bo än hos den ena och än hos den andra av föräldrarna. 
Tingsrätten anser det vidare långsökt att genomgripande ändra nuvarande 

regler för all ge föräldrarna den tryggheten all vid den enes död vårdnaden 
automatiskt övergår på den andre. Om gällande rHtt inte anses tillfreds

ställande i detta hänseende kan trygghetssynpunkten tillgodoses genom ett 
enkelt tillägg till vårdnadsbcstämmelserna. Över huvud taget framhåller 
tingsrätten att gemensam vårdnad efter äktenskapsskillnad torde stiilla stora 
krav på föräldrarna genom att de må<;te upprätthålla livliga kontakter med 
varandra i fråga om barnets uppfostran och utbildning och även komma 
överens när det gäller barnets underhåll. Tingsrätten ifrågasätter om föräldrar 
vilkas samliv har hrutit samman verkligen i allmänhet kommer att vara 
i stånd att hålla den förtroendefulla kontakt som med hänsyn till barnets 
bästa måste vara en förutsättning för gemensam vårdnad. Tingsrätten för
modar att en ordning med gemensam vårdnad kan innebiira att man bara 
skjuter upp problemen, som då kommer att utgöra en ständig orosfaktor 
och kontliktfara. Uinsstyrelsen i G'iitchm:g och Bolws län framför liknande 
synpunkter och viinder sig mot uppfattningen i promemorian att vårdnads
frågan skulle kunna lösas snabbt, om den gemensamma vårdnaden visar 
sig inte fungera. Enligt länsstyrelsen torde det tvärtemot kunna befaras 
att i sådana fall starka motsiittningar har uppkommit mellan parterna och 
att vårdnddsprocessen kommer att dra ut på tiden. Mål om verkstiillighet 
enligt 21 kap. 7 ~ fB torde vidare enligt länsstyrelsen bli inte sällan fö
rekommande och torde bli mer svårbedömda eftersom det inte skulle finnas 
någon domstolsprövning av vårdnadsfrågan: 

Socia/111red11inge11 anser inte att den föreslagna ordningen med gemensam 
vårdnad för frånskilda föriildrar är förenad med tillräckliga garantier för 

att barnet kommer under betryggande förhållanden då oenighet råder mellan 
makarna. Äktenskapets upplösning har enligt utredningen ofta sin grund 
i att starka meningsskiljaktigheter uppkommit mellan makarna. Ovisshet 
om hur vårdnadsfrågan bör lösas i en sådan situation kan avhålla make 
från att begära rättens prövning av vårdnadsfrågan. Det kan vara till uppenbar 

8 Riksdagl'n /CJ7f>. I sam/. Nr 1711 
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skada för barnet att båda föräldrarna har vårdnaden. om starka menings
motsättningar råder mellan dem. Om å andra sidan samförstånd råder mellan 

föräldrarna rörande barnet torde enligt utredningen den omständigheten 
att den rättsliga vårdnaden tillkommer endast den ene inte föranleda sådana 
svårigheter att en lagändring är påkall~d. 

Malmö sociala central11äm11d anser att det i vissa fall kan vara en fördel 

för såväl föriildntrna som barnen att kunna undvika att ta ställning till vård
nadsfrågan i skilsmässosituationen. Det finns emellertid enligt nämnden 
stor risk för att många barn kommer att uppleva otrygghet på grund av 
föräldrarnas gemensamma vårdnad. Det kan komma att framstå som oklart 
för barnet hos vem av föräldrarna det har sitt egentliga hem. Denna oklarhet 
kan också komma att leda till slitningar när föräldrarna skall fatta för barnet 

betydelsefulla beslut om t. ex. skolgång och sommarvistelse. I många fall 
torde man få räkna med att den gemensamma vårdnaden ej utfaller bra 
med en uppslitande vårdnadstvist som följd. Enligt nämnden skulle det 
i sådana fall bättre ha gagnat barnet om vårdnadsfrågan hade avgjorts i 
samband med skilsmässan. 

Flertalet remissinstanser tillstyrker eller lämnar utan erinran förslaget om 
att föräldrar som sammanbor skall kunna ha gemensam vårdnad om sina 
barn, även om de inte är gifta med varandra. Ui11ss~vrelse11 i Nnrrhot1em 

län ochfami(ielagssakk111111iga framhåller att det för ogifta föräldrar ofta kan 
vara av stor vikt att de har ett gemensamt rättsligt ansvar för sina barn. 
Detta kan i många fall hindra onödiga störningar. Enligt de sakkunniga 

skulle det också innebHra en trygghet för föräldrar i denna situation att 
veta att vid den enes död den andre automatiskt står kvar som vårdnads
havare. 

Några remissinstanser anser att möjligheten för ogifta föriildrar att få ge
mensam vårdnad om sina barn bör begränsas till fall då föräldrarna bor 
tillsammans. Till dessa remissinstanser hör länss~1·relse11 i Gii1eh01gs och /Johus 

lä11. domkapitlet i Stockholms sti/i. 11a11111lags11tred11i11gc11 och ;\4almb sociala 

ce11t ral11iim11</. 

S1ockholms 1i11gsriit1 . .lfalmii ti11gsrii11. socialu1red11i11ge11 och d11maretiirb1111cle1 

avstyrker som förut nämnts helt förslaget om gemensam vflrdnad och där
med ~iven förslaget om att ogifta för~ildrar skall kunna ha vårdnaden om 
sina barn gemensamt. Stockholms 1i11gsrä11 skulle dock möjligen kunna tiinka 

sig att tillfälle öppnades för ogifta föriildrar som sammanbor stadigvarande 
med varandra och som har barnet hos sig att gemensamt lå elen riit tsliga 

vårdnaden om detta. Tingsrätten finner det emellertid svårt att tillriickligt tyd
ligt lägga fast de kriterier som bör gälla som förutsättning för gemensam vård
nad. Tingsrätten anser också att behovet av en särreglering i praktiken är be

griinsat. I allt fall bör frågan få anstå till dess hela spörsmålet om de rättsliga för
hållandena förogifta samboende tas upp till övervägande. Skulle förslaget om 
gemensam vårdnad likväl genomföras måste enligt tingsrättens mening regler 
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skapas för det fallet att någon av föräldrarna undandrar sig sin medverkan i frå

gor som är att hiinföra till vårdnaden och som måste kunna lösas utan omgång. 

Den av föräldrarna som faktiskt har hand om barnet bör få rätt att närdet behövs 

ensam handla på dess vägnarutanatt vårdnaden ovillkorligen skall behöva nyt

tas över på denne. 

i\ ven Malmö ti11gsrä11 och snda/u1red11i11ge11 finner skäl tala för att ogifta 

samboende föräldrar skall kunna ha gemensam vårdnad om sina barn men 

anser att en sådan ordning förutsiitter att problemen siirskilt vid separation 

emellan föräldrarna löses. Ti11gsrä11c11 anser det lämpligast att låta famil

jelagssakkunniga utreda dessa. Socialu1red11i11gcn menar vidare att de fördelar 

som skulle vinnas med förslaget är obetydliga. Enligt utredningens mening 

medför inte den omstiindigheten att endast en av föräldrarna iir rättslig 

vårdnadshavare sådana olägenheter att den motiverar en fodrad lagstiftning. 

När det gäller förslaget om att föräldrar som inte är gifta med varandra 

skall kunna få gemensam vårdnad om sina barn, iiven om de inte sam

manbor, anser riksska1te1•erke1 att de svårigheter som kan uppkomma, har 

underskattats i promemorian. Visserligen finns bestämmelsen i 6 kap. 5 ~ 

FB om att bestämmanderätten i fråga om vårdnaden utövas av den ene 

föräldern, om den andre i följd av frånvaro, sjukdom eller annan orsak är 

hindrad att delta i beslut rörande vårdnaden. Riksskatteverket framhåller 

dock att denna bestämmelse är avsedd som undantag från huvudregeln 

om att det förutsätts beslut av båda föräldrarna rörande barnets angelä

genheter. Om bestämmelsen i 6 kap. 5 § FB blir regel, har de fördelar man 

avser att vinna med en gemensam vårdnad urholkats. 

Namnlags111redningen varnar liksom riksskatteverket för en underskattning 

av de problem som följer med en ordning enligt vilken gemensam vårdnad 

kan anför<ros även föräldrar som inte bor tillsammans. Utredningen påpekar 

att vån.lnaclen inte bara innefattar en rätt att ha hand om barnet utan också 

innebär en plikt att dra försorg om det. En miingd praktiska frågor måste 

lösas, t. ex. om var barnet skall bo. Så länge förhållamlct mellan föräldrarna 

'.ir gott torde detta inte medföra några svårigheter men niir så är fallet torde 

det också sakna nämnvärd betydelse om den rättsliga vårdnaden tilläggs 

den ena av föräldrarna eller bådadera. Samråd sker ändå. I de fall förlildrarna 

inte är överens kan man enligt utredningens mening inte blunda för att 

möjlighet till gemensam vårdnad kan bli ett obehagligt påtryckningsmedel 

för den ena av föräldrarna mot den andre. Genom att vardera föriildern 

när som helst kan få den gemensamma vårdnaden hävd blir de föreslagna 

reglernas rättsliga betydelse ringa. 

I likhet med riksskatteverket understryker namn/agsutredningen att be

stiimmclsen i 6 kap. 5 ~ FB är avsedd endast för undantagsfall. Utredningen 

framhåller också att uppkommande problem kan bli besvärande inte bara 

för föräldrarna själva utan även för tredje man. Många gånger skulle tredje 

man behöva kräva bevis rörande vårdnaden när en av föräldrarna vill genom-
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föra en rliltslig angelägenhet rörande barnet, något som framstår som föga 

tilltalande. Särskilt osäker blir situationen för tredje man i fall då den ena 

av föräldrarna vill åberopa 6 kap. 5 § FB för sj1ilvständigt beslut. 

Enligt Malmö sociala' centralnämnd kan många invändningar anföras mot 

förslaget om gemensam vårdnad för icke sammanboende föriildrar. Det finns 

t. ex. stor risk för att många barn kommer att känna sig otrygga på grund 

av föräldrarnas gemensamma vårdnad, eftersom det kan bli oklart får barnet 

var det har sitt egentliga hem. Nämnden befarar att denna oklarhet kan 

komma att leda till slitningar när föräldrarna skall fatta får barnet bety

delsefulla beslut om t. ex. skolgång eller sommarvistelse. 

Åtskilliga av de remissinstanser som i och för sig är positiva till förslaget 

om gemensam vårdnad även i de fall då föräldrarna inte sammanbor pekar 

på de följder i fråga om sociala förmåner och skatter som en ordning med 

gemensam vårdnad kommer all föra med sig när det gäller föräldrar som 

inte är gifta med varandra och som inte bor samman. Dessa remissinstanser 

menar all en viktig förutsättning för förslagets genomförande är all reglerna 

om sociala förmåner och skatter anpassas till det. I annat fall befarar re

missinstanserna att den föreslagna reformen kommer att kunna utnyttjas 

endast av föräldrar med god ekonomi. Till de remissinstanser som har gjort 

sådana uttalanden hör centrala sflldiestödsniimnden, .fåmiljelagssakkunniga, 

barnmi(jiiutrc'dningen, /åmi(jestiidsutredningen. Stockholms läns landstings psy

kiska harna- och ungdomsl'ård, Stockholms sociala centra/nämnd. Föreningen 

Kommunal- och landstingsansti.illda Jåmi(jerd<f~irare, LO. Socia/demokrmiska 

J..-vinno/örbundet och Sl'enska kvinnors vänste('/iirbund. Även domsto/sverket 

mrmodar att glillandc bestämmelser om sociala mrmåncr komm.:r alt få 

till följd all makar med begränsade ekonomiska möjligheter kommer att 

utnyttja möjligheten till gemensam vårdnad endast i mindre omfattning. 

Fami(je/agssakk1m11iga, barnmi/jö11tredningen och .tämi/jesriidswred11inge11 

pekar siirskilt på det stöd som bidragsförskotten i dag utgör för ett stort 

antal barn som har endast en av sina föräldrar som vårdnadshavare. Bi

dragsförskotten utgör för dessa barn en betydande ekonomisk förmån, och 

en ordning med gemensam vårdnad skulle innebära försämrad ekonomi 

för dem. Bammi{iii11tredningen vill för sin del starkt förorda att reglerna om 

bidragsförskott ses över. Enligt utredningens mening finns det skäl all över

väga en förändring av bidragsförskotten till ett riktat ekonomiskt stöd till 

barn med föräldrar med låga inkomster och/eller många syskon. Om vård

nadsreformen skall ha någon reell innebörd får man enligt utredningen för

utsätta att den delade rättsliga omvårdnaden också innebiir något mått av 

delad faktisk omsorg om barnet. Föräldrarna måste då få råd till dubbla 

bostäder som båda har en sådan standard att barnet kan vistas där. För

äldrarna måste också ha råd till dubbla uppsättningar av möbler och leksaker. 

Barnet och kanske någon av föräldrarna måste ha ekonomiska möjligheter 

att förOytta sig till den andra förälderns bostad. Detta motiverar enligt ut-
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redningen ett ekonomiskt stöd till barn som har föräldrar som lever åtskilda. 
Om bidragsförskottsreglerna inte anpassas till de nya värdnadsreglerna 

kan man enligt fami{jestödswredningen förutse situationer där föräldrarna 
har beslutat sig för gemensam vårdnad men där det efteråt visar sig att 
hela ansvaret, också det ekonomiska, faller på den ena föräldern, utan att 
denne får någon ekonomisk hjälp vare sig i form av det underhållsbidrag 
som normalt skulle ha utgått eller i form av bidragsförskott. De personliga 
relationerna mellan föräldrarna kan göra det svårt för den i praktiken vård
nadshavande föräldern att bryta arrangemanget med gemensam vårdnad. 
Man kan vidare tänka sig fall när förälder hos vilken barnet inte bor vis
serligen vill men i varje fall tillfälligt inte kan utge underhållsbidrag, kanske 
på grund av underhållsplikterna mot en ny familj. För att bidragsförskott 

skall kunna utgå blir det då nödvändigt att få domstol att upplösa den 
gemensamma vårdnaden, något som i realiteten ingen av föräldrarna önskar. 

Även Socialdemokra1iska kvi11110/örh1111dct tar upp frågan om ändring av 

reglerna för bidragsförskott och ifrågasätter om inte dessa regler och reglerna 
om skyldighet att utge underhållsbidrag skulle kunna iindras så att någon 
form av garanterat underhåll utgick också i de fall då föräldrarna har gemensam 
vi'trdnad. 

Centrala s11uli<'stödsnämnden påpekar att en ordning med gemensam vård
nad för föriildrar som inte bor tillsammans kommer att innebära att för
iildrarna jiimsrnlls med samboende föriildrar niir det gäller ekonomipröv
ningen i studiehjiilpsUrenden beträffande barnet. Detta kan i praktiken leda 

till alt föriildrar i dålig ekonomisk situation tvingas avstå från gemensam 
v{mlnad. 

Flera remiss instanser, nämligen harnmiljö11tredningen. komm1111/brb11ndl'/, 

S1r1cklwlms läns lands1ings psykiska barna- och 1111gdomsvdrd. S/Ockholms so

ciala cemralnämnd. Fr)reningen Kommunal- och lands1ingsanstiillda /{1111i(ic
l"llc/gil'arc. 1.0 samt Socialdemokraliska kl'inno/iirbundl'I, understryker alt en 
ordning med gemensam vi'trdnad kriiver insatser från samhiillets sida i form 
.tv information samt stöd och hjiilp till föräldrarna, särskilt i friiga om hur 
den ekonomiska sidan av den gemensamma vårdnaden skall lösas och om 
hur den faktiska vårdnaden skall ordnas får alt barnen skall få så trygga 
uppviixt villkor som möjligt. Swckholms läns landstings fl.~l'kiska barna- och 

ungdo111s1·tird betonar vikten av en utbyggd förebyggande verksamhet med 

goda resurser i form av adekvat utbildad personal för att erbjuda familjer 
i kris möjligheter till att bearbeta konfliktsituationer och önskar att den 
naturliga gången vid en iiktenskaps- eller umgängeskonOikt i första hand 
borde vara samtal exempelvis med familjerådgivning eller den psykiska 
harna- och ungdomsv{trden. 

Den ökade informations-och rådgivningsverksamheten kommer enligt 
Stockholms sociala cemmfnämnd och komm1m/(irh1111de1 all medföra ökade 
krav på socialvårdens kapacitet och behov av fortbildning för den hand-
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läggande personalen samt därmed krav på ökade resurser för de sociala 

myndigheterna. 

Socialdemokratiska kl'inm4örb11ndc1 och bammi(ii.iutrC'dningen menar att för

äldrarna borde kunna få hjälp med att upprätta avtal om underhåll. Bar

navårdsnämnden eller sociala centralnämnden skulle kunna medverka till 

att en sådan överenskommelse blev föremål för regelbunden översyn. 

Sl'eriges adl'Okatsan1/imd anser att man bör överväga om inte avtal om 

underhållsbidrag till barn skulle kunna fastställas av domstol, även om båda 

föräldrarna är vårdnadshavare. 

Familj och rätt framhåller att den riitt som vårdnadshavare har enligt 

I kap. 3 a * barnavårdslagen att få stöd och hjälp vid utövandet av vårdnaden 

också bör tillkomma föräldrar som inte är vårdnadshavare men som har 

umg1ingesr1itt. Familj och rätt menar att det är en allvarlig brist i nuvarande 

lagstiftning all den förälder som inte är vårdnadshavare inte kan få samma 

hjälp som vårdnadshavaren t. ex. i umgängestvister eller under en umgänges

period. Familj och rätt efterlyser vidare normer för underhållsbidragens 

storlek och framhåller att sådana normer otvivelaktigt skulle vara till hjälp 

för föräldrar som försöker genomföra gemensam vårdnad utan all vara sam

manboende. 

Stockholms läns landstings psykiska bama- och ungdomsl'drd anmärker all 

promemorian inte berör de följder som en ordning med gemensam vårdnad 

kan få om en av föräldrarna är utländsk medborgare.Även inrnndrmwrket be

rör denna fråga. Föreningen Kommunal- och landstingsanställda fami(ierdd
gimre menar att man närmare än som skett i promemorian måste klarlägga 

de komplikationer som kan uppstå vid gemensam vårdnad om den ena 

eller båda föräldrarna är invandrare och den ena maken för med sig barnet 

till sitt hemland. Även familielagssakk11nn~~a framhåller att reglerna om ge

mensam vårdnad kan ge den ena av föräldrarna ökade möjligheter att utan 

den andres samtycke föra barnet ur landet och menar att reglerna om ut

fående av pass för barn bör ses över i sammanhanget. Familjcstöds11tr<'dningen 

framför motsvarande synpunkter. 

S!ockholms lingsrätt, riksskatt1'1Wk<'t och fami(ielagssakk11nniga framhåller 

att det förhållandet att barn vid gemensam vårdnad rent faktiskt kan bo 

hos än den ene och än den andre av föräldrarna kan vålla svårigheter vid 

avgörandet av frågan hos vem av föräldrarna barnet skall anses ha sitt hem

vist. Detta kan enligt tingsrätten leda till rättsförluster för den enskilde när 

det gäller att avgöra om han har rätt till förmåner enligt viss sociallagstiftning 

eller riitt till vissa avdrag enligt skattelagstiftningen. Detta iir enligt tings

rätten inte godtagbart och diirför måste det i de siirskilda författningar där 

saken ak•ualiseras ges klara föreskrifter om vilka principer som skall gälla 

i fråga om barnets hemvist vid gemensam vårdnad. Riksskattel'erket menar 

att även om de föreslagna vårclnadsreglerna inte i och för sig påverkar de 

skattcmiissiga reglerna kan besviirliga utredningssituationer uppkomma för 
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beskattningsmyndigheterna. Hur många utredningsfall det kan bli fråga om 
!inner verket dock svårt att nu bedöma. 

Även Socialcle111okrariska hi11110/iirh1111dc1 framhåller att frågan om var bar
net skall anses ha sitt hemvist måste lösas. 

Riks/iirsäkringsrcrket berör bestiimmelsen i 4 ~ lagen (194 7:529) om all
miinna barnbidrag enligt vilken rätten att uppbära bidraget tillkommer mo
dern i de fall då föriildrarna gemensamt har vårdnaden om barnet och föreslår 
att det införs en möjlighet för IOrUldrarna att anmiila att bidraget skall betalas 
.ut till fi.1dern. eftersom barnet kan komma att bo lika mycket hos sin far 
som hos sin mor. om promemorieförslaget om gemensam vårdnad genom
förs. 

Sl'crfi.:cs socialcle111okratiska 1111gc/0111.\'/Örb1111cl anser att föriildrar med ge
mensam vårdnad som bor på samma ort också bör ha den faktiska vårdnaden 
gemensamt. För sådana fall bör centrala riktlinjer arbetas ut för hur olika 
myndigheter skall handla i fråga om föriildrarnas rätt till sociala förmåner. 
Då föräldrarna inte bor på samma ort kan det inte alltid antas vara till 
barnets fördel att inte ha eti fast hem utan alternera mellan föräldrarna. 
I sådana fall bör därför enligt förbundets mening domstolen i samband 
med skilsmässan fastställa hos vem av föräldrarna barnet huvudsakligen 
skall vistas. Vill föriildrarna i ett sådant fall ändra det faktiska vårdnads
innehavet, bör det riicka med en anmälan härom till domstol. I sådana 
fall bör underhållsbidrag och bidragsförskott kunna utgå. Domstolens fast
stiillande av vem av föriildrarna som har den faktiska vårdnaden skall också 
vara avgörande för myndigheterna i sådana frågor som bostadsbidrag och 
sjukpenning m. m. I dessa fall kommer visserligen en ordning med ge
mensam rättslig vårdnad inte att innebära stora förändringar. Den föriilder 
som inte har den faktiska vårdnaden kommer dock att kunna delta i beslut 
som rör barnet. 

Riksskallcrcrket och nam11/ags111red11i11gc11 påpekar att uppgift om vårdnad 
f. n. saknas i folkbokföringen och att man hittills har fått utgå från en pre
sumtion att ej frånskilda föräldrar till barn i äktenskap har gemensam vård
nad om barnen rn.:h att vårdnaden om barn utom iiktenskap tillkommer 
modern. Genomförs promemorieförslaget om gemensam vårdnad för ogifta 
lårUldrar iir denna presumtion ej Hingre anviindbar och det blir i stället av 
vikt att vårdnadsförhållandet kommer till uttryck i något register. ur vilket 
myndigheter och andra kan inhämta uppgift. niir förhållandet är av betydelse 
i någon angeliigenhet rörande barnet. Enligt riksskatrc1·crk.e1 torde det vara 
tillräckligt att uppgift införs i församlingsliggare och församlingsbok. Verket 

finner inte erforderligt med siirskild lagstiftning härom utan menar att m
reskrift i iimnet torde kunna meddelas av verket med stöd av folkbok

föringsku ngörclsen. 
Domswlwcrk.er motsätter sig inte förslager om att domstolarna i skilsmäs

somålen normalt inte skall ta upp vårdnadsfrägan. om inte någon av för
äldrarna berör den. Hnl'rä11cn .för Nt'dre Norrland. lä11ss(1•re!.1H1 i Ciiirehorgs 
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vch Bvhus lii11. socialutred11ingen. Stockholms läns landstings psykiska bama

och 1111gdumsvård. S1·er~~es adrnkatsa111/imd. Fiireningen Kommunal- och land~

tingsa11stiillda ./i:lmi(jerål/.~imre samt Fredrika-Bremer~fiirhwulet anser diir

emot att domstolen alltid bör ta upp vårdnadsfrågan och övertyga sig om 

föräldrarnas inshillning i den. Härigenom ges domstolarna också enligt so
cial11tretlninge11 och advokatsa111/imdet möjlighet att pröva om föräldrarnas 

överenskommelse strider mot barnets bästa. Social~tyrel5en anser att för

äldrarnas önskan att vårdnaden skall tillkomma dem gemensamt bör ut

tryckas genom en skriftlig förklaring till barnavårdsnämnden, varvid sty

relsen utgår från att nämnden dessförinnan informerat föriildrarna om in

nebörden av stiillningstagandet. Genom en sådan ordning torde risken mins

kas att gemensam vårdnad kommer till stånd i fall diir praktiska förut

sättningar saknas för föräldrarna att klara av gemensam vårdnad av barnet. 

Niir förklaring inte har avgivits bör det enligt styrelsen ankomma på riitten 

att pröva vårdnadsfrågan. 

Stockholms läns landstings p.wkiska barna- och ungdom.mini framhåller i 

.~ammanhanget att det vore önskviirt om förfaringssättet vid vårdnadskon

flikter också kunde tas upp. Möjligheter till barnpsykiatrisk kontakt borde 

erbjudas redan i inledningsskedet för att man skall kunna undvika en på

frestande vårdnadsutredning och utröna möjligheterna till samförstånd mel

lan föriilclrarna. 

llovriitten ./iir Nedre Norrland noterar med tillfredsstiillelse att det kriivs 

beslut av myndighet för att ogifta föräldrar skall få gemensam rättslig vård

nad. Socialstyrel~en finner det emellertid svårt att se varför vårdnaden om 

barn vars mor iir ogift skall tillkomma båda föriildrarna först efter det att 

domstolen har prövat att arrangemanget inte är uppenbart stridande mot 

barnets biista, medan någon sådan prövning inte föregår fl.iriildrarnas ge

mensamma vårdnad niir modern iir gift. Enligt styrelsens uppfattning borde 

gemensam värdnad kunna tillkomma ogifta föriildrar utan ruttens prövning 

genom en anmUlan till förslagsvis barnav<\rdsniimnden om att föriildrarna 

lir ense om att vårdnaden om barnet skall tillkomma dem gemensamt. I 

de fall gemensam vårdnad bedöms vara uppenbart stridande mot barnets 

biista skulle frågan enligt styrelsens mening få avgöras av domstol. A ven 

Frl'drika-/Jrc'ml'l"~/iirh1111clct ifrågasiitter om det iir nödviindigt med ett dom

stolsbeslut för att ogifta föriildrar som lever tillsammans skall rn utöva v:1rd

naden gemensamt. Huvudregeln bör enligt förbundet vara gemensam vård

nad. Ett faderskapserkiinnande skulle d[1 innebiira att fadern tillsammans 

med modern gemensamt far den riittsliga vårdnaden nm harnet. såvida ingen 

av förHldrarna begiir någon annat. Sl'!'nska J..Tinnors l'ä11stcr/iirb11ncl iir av mot

svarande uppfattning. 

Lii11.1styrdse11 i Göteborgs och Bohus liin understryker vikten av att di.1111-

stolarna iiven i sådana fall då föriildrarna lir ense i vårdnadsfrågan undersöker 

om inte ett förordnande av den föreslagne vilrdnactshavaren iir stridande 

mot barnets bästa. I åtskilliga l~tll har det nämligen enligt liinsstyrelsen visat 
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sig att vårdnadshavare som förordnats i enlighet med föräldrarnas sam
stämmiga önskemål varit olämplig. Länsstyrelsen anser därför att domstolar
na vid avgörande av vårdnadsfrågor alltid bör vara skyldiga att utreda om 
föräldrarnas önskemål strider mot barnens bästa och att som en följd härav 
ordet uppenbart bör utgå ur lagtexten i 6 kap. 7 och 8 §§ FH. 

Hovrätten.för Nedre Norrland påpekar att den föreslagna lagtexten inte be
rör det fallet att modern är gift vid barnets ((idelse och att annan man 

än hennes make redan dessförinnan har erkänt faderskapet med den verkan 
att den äkta mannens faderskap till barnet har hävts. Hovriitten ifrågasätter 
om inte i lagtexten klart bör anges att modern i detta fall blir ensam vård
nadshavare. 

Familj och rätt anser att i lagtexten bör införas en bestämmelse om att 
parterna i samband med ett interimistiskt yrkande om vårdnad har rlitt 

att förebringa bevisning. 
Riksdklagaren framhåller att det allmänna har ett starkt intresse av att 

kunna ingripa mot försumliga vårdnadshavare och förmyndare och att man 

därför ytterligare borde överväga om åklagarens initiativrätt i dessa hän
seenden bör slopas i enlighet med vad som har föreslagits i promemorian. 

Då det emellertid torde vara ytterligt siillsynt att åklagare begagnar sin rätt 
i detta hänseende motsätter sig riksåklagaren inte att åklagiirens befattning 
med vårdnadsfrågor slopas. Riksåklagaren framhåller vidare att om förslaget 
om gemensam vårdnad genomförs bör man överväga att anpassa straff
bestämmelsen i 7 kap. 4 ~ andra stycket brottsbalken till denna situation. 
Glirningsbeskrivningen i lagrummet omfattar inte det fallet att den ena 
av två ogifta fcirlildrar vilka gemensamt har vårdnaden om barn under 15 
år utan beaktansvärda skäl egenmiiktigt bortför barnet. 

Vissa remissinstanser framför synpunkter på reglerna om underhållsskyl
dighet. Lii11ssr,1·rd~e11 i Giitehorgs och Ho/711s liin anser all underhållsskyldig
heten enligt 7 kap. 4 ~ FB gentemot styvbarn inte l~ingre lir motiverad av 
vare sig etiska skiil eller av hlinsyn till barnets hehov och föreslår dlirfiir 
all den slopas eller i varje fall inskriinks så all den inte omfallar barn som 
efter fi.irlildrarnas skilsmiissa stär kvar under biigges vtirdnad. Ct·111rala slll

dicstiicls11ii11111dcn påpekar att den flircslagna lindringen i 3 kap. 28 ~ stu
diestiidslagen inte endast lir av redaktionell kraktiir utan innebiir att styv
mriildrars ekonomiska förhflllanden inte skall beaktas om barnets f'öriildrar 
har geme11sam vårdnad om det. Studiestfalsniimnden tillstyrker den före
slagna lindringen i studiestödslagen men ifolgasiiller om den sttir i Ö\'er

ensstämmelse med bestiimmclscrna i 7 kap. 4 ~ fB om styvforiilders un
derhållsskyldighet. Nlimnden finner det diir!Or angeliiget all sistniimnda lag
rum hlir forernäl för niirmare översyn. 

Malmii sociala ce11rml11ä11111d anser ull den skillnad som görs mellan barn 

i iiktenskap och barn utom ii"-tenskap vid avtal om underhållsbidrag enligt 
7 kap. 7 ~ FB bör slopas. Niimnclen finner det ej motiverat att bibehålla 
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denna skillnad n(ir alla andra olikheter mellan barn i äktenskap· och barn 
utom (iktenskap är utjiimnade. Fami/i och räu berör också bestiimmclserna 

i 7 kap. 7 * FB och menar att den underhållsskyldige bör ha samma möj
ligheter att få ett bidrag sänkt som den underhållsberättigade har att få 
det höjt. Familj och r(itt anser vidare att ettårsfristen i 7 kap. 9 ~ bör slopas. 

Malmö sociala ce111ral11äm11d. ,li1miljelagssakku1111f«a samt Familj och rätt 

föreslår att möjligheten för modern att erhålla förlossningsbidrag enligt 7 kap. 
10 ~ FB bör upphöra eftersom etc socialförsäkringsförmåner som numera till
kommit har gjort detta bidrag överflödigt. 

I 7 kap. 12 ~. som handlar om rätt ,[tt föra talan om underhåll till barn, 

borde enligt Familj och räu införas en bestämmelse om att den som för 
barnets talan skall ersätta motpartens kostnad om barnet blir tappande part. 

Den föreslagna nya bestämmelsen i 7 kap. 15 § angående ersiittning för 

kostnader för barns försöi:ining i fall d<I den legala faderskapspresumtionen 
har h(ivts berörs av fami/jc/agssakk111111f'<a, som finner det angclUget att hit

tillsvarande praxis ändras och diirför ansluter sig till förslaget i denna del. 
I fråga om förmynderskap delar 11am11lags11tred11i11ge11 den mening som 

har kommit till uttryck i promemorian och som innebär att förmynderskapet 

liksom hittills i princip bör följa vårdnaden. Familj och rätt förordar en ordning 
med gemensamt förmynderskap även i sådana fall då vårdnaden inte är 
gemensam. åtminstone då föräldrar och barn någon gång har sammanbott. 

SACO!SR finner det tveksamt med en ordning som innebär att underårig 
som ingått äktenskap alltjämt står under förmynderskap av sina föräldrar. 

Familjelagssakk111111iga berör i sitt remissyttrande frågan om möjligheterna 
får ett sammanboende ogift par att adoptera. De sakkunniga framhåller 
att eten ena av två makar kan adoptera andra makens barn eller adoptivbarn 
med verkan att barnet blir att anse som makarnas gemensamma barn. Om 
däremot en kvinna och en man bor samman utan att vara gifta och mannen 
adopterar kvinnans barn medför det att kvinnan avstår från barnet i eten 
meningen att det inte Wngre anses som barn till henne. En sådan konsekvens 
måste undvikas, menar de sakkunniga. De föreslår därför att förutsättning
arna för en ändring i detta avseende undersöks. Enligt de sakkunnigas me
ning bör samlevnad i denna situation jämstiillas med äktenskap. 

5.4 cherfl~ttnin~ 3\' barn 

Familjclagssakk111111iga finner att starka skäl talar för den föreslagna änd
ringen av 21 kap. 12 ~ FB och tillstyrker således iinclringcn. Förslaget till
styrks i denna del även av Jlalmii tingsrätt. socia/.1·(rrelse11. lii11ssrrrelse11 i Gö-
1ebo1:i:s och Bohuslän. Giircborg1· social/örralt11i11g. Stockholms sociala ce111ral-

11ii11111d. Moderata samlingspartiets kri1111vjiirb1111d och Socialdemokratiska 
kri11110/örh1111der. Do111.1·1olwl'l'kcr förklarar sig inte ha någon erinran mot för
slaget. Enligt lämilj och riiu dUremot finns det inte anledning att ändra nu-
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varande lagtext. Den ifrågasatta lindringen skulle, anser man, kunna medföra 
att en tredskande vårdnadshavare får ännu större möjligheter att sätta um
gängesrätten ur spel än han nu har. 

5.5 Rättegångskostnad i \årdnadsh'ister 

Den föreslagna nya bestämmelsen om kvittning av kostnaderna i vård
nadsmål kommenteras i några remissyttranden. Förslaget tillstyrks av So

cialdemokratiska kri11110/örh1111de1. som finner det ur alla synpunkter rimligt 
att vardera parten står för sin egen rättegångskostnad. Husmoder~·törh1111de1 
Hem och samhälle !inner det vara ett klart rättvisekrav att kostnaden vid 
rättegång angående vårdnad skall bestridas av parterna gemensamt. Även 
tfo111s1vfwerke1, S1ockl10lms sociala ce111ral11äm11d och Aioderata sa111li11gspar-

1iets krinnof(jrhund finner de föreslagna lindringarna i denna del tillfreds
ställande. 

Såväl Stockholms tingsräu som Jlalmii lingsräu framhåller att domstolarna 
inte i så begränsad utsträckning som antyds i promemorian torde ha låtit 

tappande part i vårdnadsmål ersätta motpartens riittegångskostnad. Stock

holms 1i11gsräu finner emellertid den föreslagna regeln om kvittning välmoti
verad. Den bör dock enligt tingsrlitten förses med en reservation för vissa 
undantagsfall. Det kan förekomma mål i vilka visserligen inte 18 kap. 3 
eller 6 ~ rättegångsbalken kan tillämpas men där det ändå med hänsyn till 
omständigheterna framstår som stötande att kvitta rättegångskostnaderna. 
Tingsrätten föreslår därför att det föreskrivs att kvittning skall ske när sär
skilda skäl inte föranleder annat. I motsats till vad som anges i promemorian 
anser tingsrätten att en sådan reglering inte skulle vålla några större problem 
vid elen praktiska tilllimpningen. Alalmii 1i11gsrä11 framför motsvarande syn

punkter men finner det tveksamt om kvittning som huvudregel bör gälla 
även i högre instans. Enligt tin_gsrätten torde ofta prestigesynpunkter och 

andra ovidkommande skäl ligga bakom fullföljande av talan i vårclnadsmål, 
och utdragna värdnadsprocesser bör enligt tingsrättens mening inte upp
muntras. 

Även familielagssakkunniga. som inte har något att erinra mot en hu
vudregel om kvittning av kostnaderna i vårnadsmål, anser att det behövs 
ett korrektiv mot att den förlorande parten inleder eller föranleder onödig 
rättegång. De sakkunniga ifrågasiitter om inte kostnadsreglerna för vård
nadsmålens vidkommande kunde utformas i niirmare överensstämmelse 
med reglerna om kostnad i faderskapsmål. Även Famili och rä{{ anser att 
elen som gång på gång utan rimlig anledning ansöker om vårdnaden bör 

stå inte bara sina egna utan även motpartens kostnader. 
Domarc/iirh1111dc1 förordar att några siirbestämmelser om r:ittegångskost

nader i vårclnadsmt1I inte införs i lagstiftningen. Förbundet finner det vis
serligen ur barnets synpunkt angel:iget att frågan om för:ildrarnas fönplighet 
blir föremål för ingående clomstolsprövning. Å andra sidan iir det önskviirt 



Prop. 1975176:170 124 

att vårdnadsprocesser inte görs vidlyftigare eller mer långdragna än nöd
vUndigt. Förbundet anser att kvittning siirskilt i första instans bör ske i 
stor omfattning, vilket enligt förbundets mening torde kunna ske utan lagänd
ring. 

5.6 Fiiljdändringar andra författningar m. m. 

5.6.1 Allmänt 

Förslaget om att i lagtexten slopa uttrycken barn i äktenskap och barn 
utom iiktenskap har tillstyrkts eller lämnats utan erinran av nästan alla 
remissinstanser. Bland dem som tillstyrker förslaget i denna del märks so

cial1t1·rel~en. riks/(irsäkringsverket, länsstyrelsen i Göteborgs och Bol111s län. fa

milielagssakk111111(i.:a, .fämiliestiid.mtrcdni11ge11. Stockholms läns la11d1·1i11gs flSY

kiska barna- och 1mgdom.wård, S1orkholms sociala ce11/ra/11ämnd, i'vla/mii so

ciala ccntral11iim11d. rrkeskl'i111111rs kluhhars rikstiirhuml. Folkpartiet.i kl'in110-

./iirh11nd, Moderata samli11g.1p11T1iets ki•i11no/iirh1111d, Socialdemokratiska kl'in

no/iirh1111det, SP1'nska kvinnors viinstertiirbund och /-i1lk{lartiets 1mgdoms/iir

h1111d. Socialstyre/sen menar att det visserligen skulle kunna vara praktiskt 
att ha kvar de gamla beteckningarna som arbetstermer. Detta praktiska .öns
kemål måste dock enligt styrelsens mening stå tillbaka för den striivan som 
kommer till uttryck i promemorian, niimligen att moderns civilstånd skall 
ingå som en beskrivning av barnets situation endast diir det iir juridiskt 
motiverat. Slopandet av termerna kan också få betydelse niir det gäller att 

rå bort de fördomsfulla attityder som inte bara barn till ogifta mödrar utan 
iiven mödrarna sjiilva fortfarande kan bli utsatta för. Familiestiids111rcd11i11gc11 

understryker att termerna barn i iiktenskap och barn utom iiktenskap med 

de nya regler som föreslås inte Hingre fyller någon funktion utan bara kan 
bidra till att uppriitthålla konstlade skillnader mellan barn och till att befiista 
olika slag av fördomar. 

:\Jalmii ti11gsrii11 har inte någon erinran mot att termerna iiktenskaplig 
börd, barn i iiktenskap och barn utom iiktenskap utgår ur lagtexten om 

detta kan ske utan några materiella ändringar. 
Några remissinstanser är emellertid tveksamma eller direkt avvisande 

till att de hiir berörda termerna utgår ur lagtexten. fl11smoders/iirh1111dc1 I frm 

och samltiille påpekar att man inte har kunnat föreslå några adekvata er
siittningsbcgrepp. \'arför omstiindliga omskrivningar andnds. Då i clc allra 

flesta foll barn inom och utom äktenskap behandlas lika i lagen torde det 
enligt förbundets mening bli i ytterst fä fall som termerna kommer att behöva 
anviindas. Detta bör inte förorsaka något större problem eftersom det 
numera iir relativt vanligt att en man och kvinna sammanbor och siitter 
barn till viirlclen utan att vilja legalisera sin förbindelse. Förbundet menar 
att den kiinsloladdning som termerna hade för en iilclre generation inte 
föreligger hos den unga generationen. 
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Rik5skat1everket anser att så länge man har skilda rättsregler beroende 

på om ett barns föräldrar var gifta med varandra eller inte vid barnets födelse 

eller om de senare har ingått äktenskap med varandra bör den hittillsvarande 

terminologin finnas kvar. Ett slopande av begreppen kommer att nödvän

diggöra omfattande ändringar i kyrkobokföringen. En ny terminologi kom

mer dessutom att skapa svårigheter vid tillämpningen och kommer där

igenom att vålla större rättsosäkerhet. Svårigheterna med den nya termi

nologin visar sig också enligt verkets uppfattning vid utformningen av de 

följdändringar i andra författningar som blir nödvändiga om FB ändras. 

De lagar som det främst är fråga om, namnlagen. medborgarskapslagen 

och religionsfrihetslagen, är alla av sådan art att de i hög grad berör de 

enskilda medborgarna och bör därför vara lättillgängliga för envar. All i 

lagstiftning och anvisningar ersätta de lättförståeliga uttrycken barn i äk

tenskap och barn utom äktenskap med hänvisningar till FB blir till hinder 

för läsaren. nomkapitlel i Swckliolms srifi är av motsvarande uppfattning 

och avstyrker bestämt att termerna avskaffas innan de kan ersättas av andra 

med samma innehåll. 

Enligt namnlags111redningen förefaller det särdeles opraktiskt att avsäga 

sig användningen av sådana termer som de nu aktuella. De är enligt ut

redningens mening både lätlfattliga och lätthanterliga, och att slopa dem 

leder till språkliga otympligheter som kan försvaras endast med starka skäl. 

Utredningen framhåller att termerna barn i och barn utom äktenskap inte 

innefattar några värderingar utan endast uttrycker det faktiska förhållandet 

att barnets föräldrar är eller inte är gifta med varandra. På vissa håll kan 

väl ännu dröja kvar en viss känsla av moralisk värdering i samband med 

de båda uttrycken men den syn på skilda samlevnadsformer som i våra 

dagar bryter igenom både inom och utom lagstiftningen torde enligt ut

redningens mening snart helt förta sådana intryck. I allt fall anser utred

ningen det olämpligt att nu innan man vet vart Jamiljelagssakkunnigas 

utredningsarbete leder i fråga om iiktenskapet och andra samlevnadsformer 

göra sig av med den praktiska terminologin. Utredningen avstyrker därför 

förslaget att slopa termerna i fråga. 

Su11is1iska C<'nlrafhyrån framhåller all förslaget för befolkningsstatistikens 

del bl. a. innebär att den redovisning av barn födda inom och utom äktenskap 

som registrerats alltsedan den svenska befolkningsstatistikens begynnelse 

år 1749 inte längre kan genomföras. För användarna av befolkningsstatistik 

torde denna förändring dock vara relativt betydelselös, framhåller central

byrån. Diiremot föreligger vissa rekommendationer från internationella or

ganisationer all redovisa födda fördelade på födda inom äktenskap och utom 

äktenskap. Behoven i denna del synes emellertid kunna tillgodoses genom 

att man i fortsättningen i stället redovisar födda fördelade efter moderns 

civilstånd. vilket kommer att medföra endast marginella skillnader. För 

år 19741. ex. uppgick amlelen födda harn med gift modertill 68,2 '!t;. Andelen 

barn, födda inom iiktenskap, uppgick för samma år till 68,6 '!i). 
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Rikstörsäkringwcrket anmärker att termen barn utom äktenskap bör slopas 
också i militärersättningsförordningen, lagen om yrkesskadeförsäkring och 
lagen om allmän försäkring. 

5.6.2 Lagen om svenskt medborgarskap 

De föreslagna iindringarna i medborgarskapslagen kommenteras av riks

skattel'erket. invandran•erket. nam11/ags111rcd11ingen och SACOISR. Såväl riks
skatteverket som invandrarverket och namnlagsutredningen anmärker på 

utformningen av lagtexten och menar att hänvisningen till FB är olämplig. 
Enligt invandrarverket bör bestämmelser som rör förvärv och förlust 
av svenskt medborgarskap uttryckas i klartext i den svenska medborgar
skapslagen. lnvandrarverket anmärker vidare att den svenska medborgar
skapslagen har tillkommit i samverkan med Danmark och Norge och att 
de nordiska medborgarskapslagarna, numera även den finska. har i huvudsak 
likalydande bestämmelser beträffande barns förvärv och förlust av med
borgarskap. En samordning av lagstiftningen är enligt verket alltjämt av 
stort värde inte minst med tanke på det stora antalet invandrare i Sverige 
från övriga nordiska länder. 

/nra11dra11·erke1 anför vidare att de nya bestämmelserna kommer att med

föra dubbelt medborgarskap i vissa fall. eftersom de föreslagna bördsreglerna 
skiljer sig från bördsreglerna i många länder, bl. a. de nordiska. Som exempel 
nämner verket det fallet att en svensk kvinna skiljer sig från en dansk 
man. Kort efter äktenskapets upplösning föder kvinnan ett barn som blir 
svensk medborgare till följd av de nya bestämmelserna men också samtidigt 
dansk medborgare, eftersom mannen enligt de danska bördsreglerna anses 
vara far till barnet. Att på detta sätt införa regler som skulle medföra att 
nya grupper skulle kunna få dubbla medborgarskap vid födelsen strider 
enligt verkets mening mot den ledande principen inom svensk medbor
garskapsrätt att undvika dubbelt medborgarskap. 

Vad giiller förslaget till ny lydelse av 5 ~ medborgarskapslagen anser riks

skaftew!rket att det synes orimligt att förvärv av svenskt medborgarskap 

för förälder, som inte sammanbor med barnet, medför svenskt medbor
garskap för barnet diirigenom att föräldern har del i vårdnaden. På samma 
sätt kan den omständigheten att föräldrarna har gemensam vårdnad för

hindra att barnet upptas till svensk medborgare gemensamt med den förälder 
med vilken barnet sammanbor. lnrandrmwrko anser att 5 ~ medborgar
skapslagen bör modifieras på det sättet att barn bör kunna få svenskt med
borgarskap som biperson till endera av föräldrarna, om föriildern antingen 
ensam har vårdnaden eller har vårdnaden med den andre och denne är 
svensk medborgare. I övriga fall diir gemensam vårdnad förekommer bör 
barnet kunna tas upp som svensk medborgare efter ansökan om natura
lisation. 
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5.6.J Religionsfrihetslagen 

!11ra11drarl'erke1 diskuterar den föreslagna bestämmelsen i 7 ~tredje stycket 
som innebiir att barnet inträder i kyrkan vid födelsen, om modern iir ogift 
och tillhör kyrkan. Enligt verket är bestämmelsen omotiverad i de fall båda 
föräldrarna får vårdnaden om barnet. Än mer omotiverad är bestämmelsen 
i de fall där fadern ensam blir vårdnadshavare. Verket menar att det naturliga 
vore att barnet, i de fall endast en av föräldrarna har vårdnaden, följer 
vårdnadshavaren vad giiller medlemskap i kyrkan och detta obereonde av 
vårdnadshavarens kön. 

5.6.4 Namnlagen 

Nam11/agsu1red11i11gc11 kritiserar de föreslagna ändringarna i namnlagen från 
lagteknisk synpunkt. Bl. a. anser utredningen att den nuvarande disposi
tionen av lagen bör behållas. 

Såväl riksskauererket som 11am11/agsutred11i11ge11 anmärker alt förslaget till 
15 ~ inte omfattar det fall att bördspresumtionen hävs genom faderskaps
erkännande och menar att paragrafen bör omfatta även detta fall. Na11111-

lags11/r('d11i11ge11 påpekar att det i sådant fall dessutom krävs särskild ansökan 
till rätten eller namnmyndigheten om prövning av möjligheten för barnet 
alt få behålla mannens namn. 

5.6.5 Studiestödslagen 

C('ntrala s111di('stöds11ä11111d('t1 tillstyrker, som tidigare nämnts, den före

slagna ändringen i 3 kap. 28 ~ studiestödslagen. Nämnde.n finner det vidare 
angeliiget att i sammanhanget aktualisera frågan om styvbarns studieeko
nomiska situation och menar att man vid prövning av ansökan om inkomsl
och behovsprövad studiehjiilp bör bortse från styvföriilders ekonomi. Gym
nasieelev bör enligt nämndens mening ime vara beroende av ekonomiskt 
bidrag från styvförälder för att direkt efter avslutade grundskolestudier fort
sätta skolgången med gymnasiestudier. 

5. 7 Ikraftträdande m. m. 

Riksskauererket och kommun/örhund('t ifrågasätter om man ime bör skjuta 

på ikrafttriidandet av de nya bestämmelserna om faderskap och vårdnad 
till den I januari 1977. Riksskatteverket framhåller att förslagen kommer 
att nödviindiggöra genomgripande ändringar i folkbokföringen. Kommun
förbundet menar att de utbildningsinsatser betriiffancle den handliiggande 
personalen inom socialvården som förslaget kommer att fordra svårligen 
kan tänkas bli genomförda i tid, om inte ikrafttriidandct skjuts fram till 
nyssniimnda tidpunkt. Av samma skiil anser S1ockl10!111s sociala crn1ra/11ii11111d 
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att dagen för ikraftträdandet inte bör ligga alltför nära dagen för beslutet 
om ändrad lagstiftning. 

Sveriges ad1•oka1san1fimd berör särskilt den nya bestämmelsen i 7 kap. 15 ~ 
FB om återkrav av underhållskostnader och anmärker att den inte bör gälla 
fall där talan om regresskrav väckts före lagens ikraftträdande. 

5.8 Avgift för vård av omyndigs värdehandlingar 

Öve~förmyndama i Gö1eho1x och Föreningen Sver(~es öve1:förmyndare vill ej 
yttra sig över bankföreningens hemställan. De anser det dock rimligt att 

anta att bankernas notariatavdelningar har fått väsentligt minskade arbets
uppgifter genom värdepapperscentralcns tillkomst och framhåller att man 

vid fastställande av en eventuell minimiavgift bör beakta att depåavgifterna 
drabbar underåriga och omyndigförklarade personer som i en del fall har 
små inkomster och som enligt lag tvingas alt ha sina värdehandlingar ned

satta i bank. 
Swckholms Öl'e~"/iirmyndamämnd anser att en lagändring i enlighet med 

bank föreningens hemställan bör kunna accepteras. Minimiavgiften bör dock 
fastställas till ett belopp motsvarande en procent av det vid varje årsskifte 
gällande basbeloppet för att man skall undvika en lagändring varje gång 
en höjning kan bli aktuell. Enligt nämnden kommer en höjning i enlighet 
med bank föreningens förslag visserligen att bli kännbar för de små depåerna. 
Till följd härav kommer sannolikt förmyndare vars myndlingar äger sådana 
depåer att begära överförmyndarens tillstånd att ta ut de deponerade vär
dehandlingarna. I den mån det sammanlagda värdet av dessa inte överstiger 
den gr~ins för depositionstvång som kommer att gälla fr. o. m. den 1 januari 
1976 torde sådana ansökningar bli beviljade. Avgiftshöjningen kommer där
med att medföra att redan inskrivna förmynderskap anpassas till den nya 
lafstiftningens bestämmelser vilket i och för sig inte kan anses ha en negativ 

betydelse. 
Socia/s1yre/se11 godtar bankföreningens förslag till ändring av avgifterna 

under förutsättning att i lagtexten tas in en bestämmelse om maximering 

av tilläggsavgifternas storlek. 
Sparhank~fiire11i11g1'11 anser rent principiellt, i likhet med bankföreningen, 

att förvar av omyndigs värdehandlingar i notariatdepå bör likställas med 
övriga notariatdepåer i avgiftshänseenclc, eftersom förvaltningskostnaderna 

beträffande s. k. omyndigförvar är av samma storleksordning som för övriga 
förvar. Då inte ens de högre avgifter som kommer att gälla fr. o. m. den 
I januari 1976 ger full kostnadstäckning anser ~i ven sparbanksföreningen 
att avgifterna bör höjas. Sparbanksföreningen menar dock alt denna höjning 

hör ske på annat siitt än det som bankföreningen har föreslagit. Enligt spar
banksförcningen ligger nämligen den av bank föreningen föreslagna ordning
en inte i linje med grundtanken bakom fcirmyndarlagstiftningen, eftersom 
den kommer att innebära att avgifterna till sin storlek kommer att i viss 
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del kunna ensidigt bestämmas av förvaltande bank. Enligt sparbanksför

eningen bör i stället en höjning av avgifterna å5ladkommas genom all man 

företar en justering av de värdebaserade avgifterna. Starka skäl talar enligt för

eningens mening for att man i VL tar in en bestämmelse om särskilda tilläggs

avgifter. Dessa bör dock till sin storlek inte få överstiga i lagen angivna maximi

belopp. Om lagen ändras på det säll som föreningen föreslår framstår en till

läggsbestämmelsc om årlig minimiavgift som överflödig. 
Den värdebaserade årliga avgiften bör vara enhetlig för svenska och ut

ländska värdepapper. Bevakningsåtgärderna är i princip likartade for båda 

slagen av värdepapper. Förvallningskostnaderna för utländska papper är hel

ler inte lägre. Sparbanksföreningen biträder därför bankföreningens hem

ställan, såvitt gäller slopandet av differentieringen mellan de båda slagen 

av värdepapper. 

Även bankinspektionen anser del motiverat med en höjning av de avgifter 

som bankerna får ta ut för vård av omyndigs värdehandlingar. Bankin

spektionen anser all den av bankföreningen åberopade notariattjänstutred

ningen och andra uppgifter tyder på all avgifterna för notariatdepåer inte 

läcker de kostnader bankerna åsamkas för denna verksamhet. Vidare är 

det enligt inspektionen tydligt all kostnaderna står i proportion till antalet 

värdepappersposter, antalet transaktioner o. d. Mindre depåer för vilka VL 

är tillämplig inbringar lägre avgifter än andra depåer men medför motsva

rande kostnader. Bankinspektionen framhåller också all det med hänsyn 

till föreskrifter i banklagstiftningen till skydd för insättarnas medel krävs 

all bankernas rörelse lämnar ett överskott som kan läggas till eget kapital. 

Bankernas överskott har sedan år 1969 inte varit så stort som hade erfordrats 

för att bibehålla oförändrad soliditet enligt reglerna om kapitaltäckning. Un

der det senaste året har dessutom behovet av överskott ökat än mer till 

följd av den högre inflationstakten. Mot den bakgrunden har bankinspek

tionen bedömt att bankerna, med nuvarande hastiga arbetskostnadsstegring, 

inte i längden kan erbjuda tjänster till avgifter som inte täcker de däremot 

svarande kostnaderna. 

Bankinspektionen tillstyrker därför bankföreningens framställning på så 

sätt all avgifterna för vård av omyndigs värdehandlingar får höjas till den 

nivå som bättre motsvarar bankernas kostnader för denna tjänst. Av sociala 

skäl kan det dock enligt bankinspektionens mening vara berättigat med 

en försiktig anpassning av avgifterna. Inspektionen rekommenderar därför 

en övergångspcriod om 2-5 år under vilken de aktuella värdehandlingarna 

exempelvis kan omplaceras i tillgångar som inte behöver förvaras i no

tariatdepåer. Inspektionen utgår slutligen från all avgifterna i sin helhet 

specificeras i lag eller all de fastställs av inspektionen. 

9 Riksdagen 1976. I sam/. Nr 170 
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6 Föredraganden 

6.1 Allmänna synpunkter 

Regler om vem som skall anses vara far till ett barn finns i föräldrabalken 

<FBJ. Reglerna fäster avgörande vikt vid frågan huruvida modern vid barnets 

födelse är gift eller inte. Är hon gift anses mannen i äktenskapet som barnets 

far. Barnet anses i sådant fall ha äktenskaplig börd. Detsamma gäller, om 

modern vid barnets födelse är linka eller frånskild men hennes äktenskap 

har upplösts så kort tid före barnets födelse att barnet kan ha avlats dess

förinnan. I andra fall anses barnet vara fött utom äktenskap. Faderskapet 

skall då fastställas genom erkännande eller dom. 

Under vissa omständigheter kan domstol förklara au den man som börds

reglcrna utpekar som far till ett visst barn inte är barnets far. Såväl barnet 

som mannen kan föra talan härom, s. k. talan om äktenskaplig börd. Barnets 

rätt all viicka såt)an talan iir till tiden oinskränkt, medan mannens rätt 

enligt huvudregeln preskriberas tre år efter barnets· födelse. 

FB innehåller också regler beträffande vårdnad om barn. Reglerna är i 

viss mån olika, beroende på om barnets föräldrar är gifta med varandra 

eller ej. Sålunda gäller som huvudregel att barn vars föräldrar är gifta står 

under föräldrarnas gemensamma vårdnad. Diiremot kan ogifta föräldrar inte 

utöva den rättsliga vårdnaden gemensamt. 

De berörda reglerna har setts över i justitiedepartementet. Resultatet av 

översynen redovisas i promemorian (Os Ju 1975: 17) Faderskap och vårdnad. 

Promemorian har remissbehandlats. 

För min del anser jag att det finns ett klart reformbehov när det giiller 

de nuvarande börds- och vårdnadsreglerna. Vad först beträffar reglerna om 

faderskap till barn som föds efter en skilsmässa talar starka skäl för att 

den frånskilde mannen inte liingre skall automatiskt anses som far till barnet. 

Behovet av en ändring på denna punkt kan visserligen sägas ha minskat 

i och med de nya bestämmelser om äktenskaps upplösning som trädde 

i kraft den I januari 1974. Bestämmelserna har bl. a. medfört en avsevärd 

förkortning av tiden från det talan om upplösning av äktenskapet anhängig

görs till dess slutlig dom på iik tenskapsskillnad meddelas. Den ökade skils
mässofrekvensen kan dock verka i motsatt riktning. Under alla omstän

digheter iir del klart all de nuvarande reglerna slår fel i åtskilliga fall. Jag 

anser diirför all reglerna nu bör ändras. Detsamma gäller bestämmelserna 

om den tid inom vilken en man kan väcka talan om att han inte är far 

till ett visst barn. Det kan med fog göras giillande att de nuvarande tids

fristerna iir alltför korta. 

Vad därefter angår bestämmelserna om vårdnad har det vid upprepade 

tillfällen rests krav på att även ogifta eller frånskilda föräldrar skall få möj-
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lighet att gemensamt utöva vårdnaden om sina barn. Vad som har fram

kommit i den allmänna debatten tyder på att många föräldrar rent kän

slomiissigt upplever det som viktigt för de inbördes relationerna att modern 

och fadern har samma rättsliga stiillning i förhållande till barnen. Den av 

föräldrarna som inte har den rättsliga vårdnaden kan uppfatta detta som 

orättvist, vilket kan skapa onödiga störningar både mellan föriildrarna och 

i förhållande till barnen. Inte minst gäller detta i en skilsmässosituation. 

Den ändrade uppfattning om äktenskap och skilsmässa som har utvecklats 

under en följd av år och kommit till uttryck i 1973 års äktenskapsreform 

torde också ha gett frånskilda makar bättre förutsättningar att ta ett ge

mensamt rättsligt ansvar för sina barn. 

Det sagda talar enligt min mening starkt för att man ändrar gällande 

vårdnadsregler så att frånskilda och ogifta föräldrar får möjlighet att utöva 

gemensam rättslig vårdnad om sina barn. Även i övrigt, t. ex. när det gäller 

rättegångskostnader i vårdnadsmål. finns det skäl att iindra nuvarande be

stiimmelser om vårdnad. 

Det reformbehov som sålunda finns i fråga om FB:s börds- och vård

nadsregler tillgodoses i allt väsentligt, om promemorians förslag genomförs. 

Jag förordar alltså att förslaget läggs till grund för lagstiftning. I det följande 

ämnar jag närmare behandla olika detaljer i förslaget. Jag ämnar därvid 

bl. a. uppehålla mig vid frågan om samordning mellan vårdnadsreglerna 

och bestämmelserna på sociallagstiftningens och skattelagstiftningens om

råde. 

I promemorian berörs inte närmare de internationellt-rättsliga verkning

arna av de olika förslagen. Enligt min mening finns det inte heller nu an

ledning att gå in på sådana frågor. Hithörande problem får prövas i andra 

sammanhang. 

Jag vill i detta avsnitt slutligen erinra om att familjelagssakkunniga enligt 

sina direktiv (Ju 1970:52) har att se över bl. a. reglerna om barns och föräldrars 

inbördes underhållsskyldighet. Frågan om en eventuell ändring av dessa 

regler bör i allt väsentligt anstå i avvaktan på förslag från de sakkunniga. 

6.2 Faderskap till barn 

6.2. I Äkta makes faderskap m. m. 

Sedan lång tid tillbaka har det haft stor betydelse för ett barns rättsliga 

ställning om det har varit fött inom eller utom äktenskap. Barn i äktenskap 

har haft en i rättsligt avseende mer gynnad ställning än andra barn. De 

nuvarande bördsreglerna bör ses mot denna bakgrund. Dessa regler innebär 

all barn anses ha äktenskaplig börd om det föds under bestående äktenskap 

eller så kort tid efter ett äktenskaps upplösning genom skilsmässa eller man

nens död att det kan vara avlat dessförinnan. Att barnet har äktenskaplig 
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börd innebär att mannen i äktenskapet anses som far till barnet. Presum
tionen om mannens faderskap gäller i alla rättsliga sammanhang och kan 
brytas endast genom att domstol i mål om äktenskaplig börd förklarar att 
barnet saknar sådan börd. Som närmare skall beröras i det följande är vidare 
mannens möjligheter att föra bördstalan mot barnet starkt begränsade. 

Genom att barn i så stor utsträckning har presumerats ha äktenskaplig 

börd och genom begränsningarna i mannens riitt att föra talan om upp
hävande av den iikta börden har de nuvarande reglerna tjänat som skydd 
för barnet. Det kan emellertid ifrågasättas om inte denna grund för börds

reglerna i stor utsträckning har fallit bort i och med att de utomäktenskapliga 
barnens situation numera har förbättrats, så att de i alla väsentliga avseenden 
har en rättsställning som motsvarar andra barns. Denna ut veckling har gjort 
att det inte längre är så angeläget att presumera att ett barn har äktenskaplig 
börd och att sålunda moderns make eller förutvarande make skall anses 
som far till barnet. Viktigare iir att så säkert som möjligt kunna fastställa 

vem som verkligen är barnets far. 
I de fall då modern är gift vid barnets födelse kan man utgå från att de nuva

rande presumtionsreglerna i det alldeles övervägande antalet fall leder till ett 
materiellt riktigt resultat. I allmlinhet torde det alltsä vara riktigt att anse den 
äkta mannen som fartill barnet. På samma siill torde presumtionsreglerna i all
mlinhet geett riktigt resultat i fall då modern så nyligen har blivit linka att barnet 

kan vara avlat före mannens död. 
I de nyss angivna situationerna, dvs. när modern vid barnets födelse 

är gift eller nyss har blivit änka, talar alltså starka skäl för att man behåller 
de nuvarande bördsreglerna. I promemorian föreslås också all faderskaps

presumtionen skall fortsätta att gälla i dessa fall. Remissinstanserna har 
allmänt godtagit promemorieförslaget på denna punkt, och iiven jag ansluter 

mig till det. 
Enligt promemorian är situationen en annan i fall då barn föds efter en 

skilsmässa. I sådana fall torde oftast en annan man än den förre maken 
vara far till barnet. På grund därav föreslås i promemorian att man slopar 
den nuvarande presumtionen för den frånskilde makens faderskap. Enligt 
promemorian skall faderskapet för barn som föds efter en skilsmiissa i stiillet 
bedömas på samma sätt som när det gäller barn vars mor inte har varit 
gift. Faderskapet skall sålunda fastställas genom erkännande eller dom. 

Praktiskt taget samtliga remissinstanser godtar promemorieförslaget på 
denna punkt. Från socialnämndshåll understryks att det erfarenhetsmässigt 

ytterst sällan torde vara den frånskilde maken som iir far till ett barn som 
föds efter en skilsmässa. Enligt riksskatteverket stämmer det också överens 
med folkbokföringsmyndigheternas erfarenheter att den nuvarande fader

skapsprcsumtionen ofta slår fel i hithörande fall. 
Även jag anser att den nuvarande presumtionsregeln är mindre liimplig 

i fall då barn föds efter en skilsmässa. Som har uttalats från flera håll torde 
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det i den angivna situationen vara ovanligt att det iir moderns förre make 
som iir far till barnet. llur stor frekvensen är kan det naturligtvis vara 
svårt att uttala sig om med säkerhet, såvida man inte gör ingående so
ciologiska undersökningar. Att genomföra sådana undersökningar kan av 
bl. a. intcgritetsskiil inte giirna komma i fr[iga. Man kan dock utgå från 
all i flertalet hithörande fall annan iin den förre maken är far till barnet. 
Att trots detta presumera att maken iir far kan uppenbarligen medföra av
seviirda nackdelar. Visserligen finns det möjlighet att genom bördstalan 
relativt snabbt få faderskapspresumtionen hävd. Det iir emellertid självklart 

att de inblandade parterna ofta måste uppfatta denna prm:edur som onödig 
och irriterande. Siirskilt stora problem uppstår, om maken eller barnet skulle 
avlida innan en bördsprocess har hunnit inledas eller avgöras. 

Med hänsyn till det sagda ansluter jag mig till förslaget att man slopar 
den nuvarande presumtionen för frånskild makes faderskap. I stället bör 
faderskapet till barn som föds efter en iiktenskapsskillnad i samtliga fall 
faststiillas på samma sätt som nu sker i fråga om barn som föds av ogift 
kvinna. Det bör alltså kriivas antingen erkiinnande eller dom. 

Påpekas bör att om det i det angivna fallet skulle stå klart för såviil modern 
som hennes frånskilde make att det iir han som är far till barnet. så torde 
faderskapet i regel kunna faststiillas snabbt genom ett erkiinnande. Erkiin
nande kan dessutom ske före barnets födelse. 

När det gäller barn som föds av iinka kört tid efter hennes makes död 

kan det naturligtvis ibland. liksom hittills i sådana fall. uppkomma svå
righeter för folkbokföringsmyndigheterna att avgöra om barnet verkligen 

är avlat på sådan tid att mannen kan vara far. Fall då tvekan kan uppkomma 
i detta avseende måste dock antas vara mycket sällsynta. Jag finner därför 
inte skäl all, som ett par remissinstanser har föreslagit, föra in regler i lagen 
om en hestiimd tidsgr~ins. Skulle i ett visst fall modern till barnet eller 
senare barnet sjiilvt ha en annan uppfattning än folkbokföringsmyndighe
terna i saken, finns möjlighet all föra talan mot den avlidne mannens ar
vingar om att denne skall anses som far resp. frånkännas faderskapet. 

I de fall då en man direkt av lagen anges som far till ett barn har han, 
som tidigare niimnts. enligt gällande regler möjlighet att föra talan om att 
barnet inte har äktenskaplig börd. Bifalls hans talan. innebär det att fa
derskapspresumtionen hävs. Bestämmelserna om talan angående äktenskap
lig börd iir relativt restriktiva. Så t. ex. gäller vissa tidsfrister för mannens 
riitt att viicka talan. Huvudregeln är att talan måste väckas inom tre år 

från det att mannen fick kunskap om barnets födelse. Bakgrunden till reg
lerna om tidsfrist iir att det har ansetts att barnet inte onödigt länge skall 
löpa risk att frågan om dess äkta börd angrips. Barnets intresse av att behålla 
stiillningen som barn i äktenskap har härvid tillmätts siirskild vikt. 

i\ ven barnet kan väcka talan om äktenskaplig börd. För dess talerätt 
giiller diiremot inte någon tidsbcgriinsning. 

Enligt vad jag nyss har anfört bör den legala faderskapspresumtionen 
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behållas i fall då barnets mor är gift eller nyss har blivit änka. Givetvis 

måste lagen med tanke på dessa fall även i fortsättningen innehålla be

stämmelser som gör det möjligt att häva presumtionen. I första hand bör 

detta liksom nu kunna ske efter förklaring av domstol. Detta lir också in

nebörden i promemorieförslaget, mot vilket ingen remissinstans i den delen 

har haft något att invlinda. Frågan är emellertid om man måste ha ett sådant 

relativt omständligt förfarande även i de fall då en annan man är villig 

att erklinna faderskapet. I en sådan situation skulle man kunna tänka sig 

att ett erkännande fick samma verkan som en förklaring av domstol att 

moderns make inte är far till barnet. Till denna fråf:,a återkommer jag i 

det följande. 

Ett viktigt spörsmål. nlir det gliller talan om hävande av faderskapspre

sumtion. är om lagen alltjämt hiir innehålla bestiimmelser om vissa frister 

inom vilka mannen måste väcka sådan talan. På denna punkt har nuvarande 

regler kritiserats vid upprepade tillfallen. 

Som jag tidigare har berört kan det inte Wngre hävdas att ett barns rättsliga 

ställning blir nämnvärt gynnsammare om föräldrarna är eller har varit gifta. 

Att i lagen behålla bestämmelser om att mannen måste väcka talan om 

hävande av faderskapspresumtionen inom viss tid kan därför inte längre 

grundas på tanken att barnet har ett väsentligt rättsligt intresse av att inte 

få sin stlillning som barn till gifta förlildrar ifrågasatt och undanröjd. Tvärtom 

borde det ligga i såväl barnets som mannens intresse att det legala faderskapet 

upphävs, om det visar sig att det inte stämmer överens med det verkliga. 

En annan sak är att det kan uppstå bevissvårigheter, om talan väcks efter 

avsevärd tid. Dessa svårigheter iir dock inte större om talan viicks av mannen 

än om det är barnet som väcker talan. Och i det sistnämnda fallet gäller 

som nämnts inte någon talefrist. 

I promemorian föreslås att man helt och hållet slopar de tidsfrister som 

nu är föreskrivna för mannens rät! att väcka talan om hävande av den 

legala faderskapspresumtionen. Förslaget härom tillstyrks eller lämnas utan 

·erinran av flertalet remissinstanser. Så t. ex. menar familjelagssakkunniga 

att barnets intresse av att få utrett vem som i själva verket är dess far 

när faderskapet sätts i fråga måste anses väga tyngre än dess intresse av 

att anses som barn i äktenskap. Några remissinstanser som i och för sig 

godtar förslaget understryker dock angelägenheten av alt bördstalan väcks 

relativt tidigt och inte under den känsliga period då barnet befinner sig 

i puberteten. Det framhålls i sammanhanget att förhållandet far-barn bör 

ses inte enbart som en juridisk relation utan också som en relation av kiinslo

mässig natur. 
För egen del anser jag att det från flera synpunkter måste vara bäst för 

barnet att det blir utrell vem som verkligen iir dess far. Samtidigt är det 

angeläget att fastställelsen sker så tidigt som möjligt. Uppenbarligen kan 

det i vissa fall skapa psykiska störningar hos barnet. om det under en följd 

av år har haft den uppfattningen att en viss man är dess far och faderskapet 
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därefter ifrågasätts. Detta förhållande kan synas tala för att man ställer upp 
en tidsgriins inom vilken en iikta make måsre väcka lalan om att han inte 
är barnets far. Beaktas bör dock att även om man skiir av makens formella 
möjligheter att väcka talan om faderskapet, så hindrar det naturligtvis inte 
honom från att i sitt umgänge med barnet och modern ge uttryck för sin 
uppfattning att han inte iir far till barnet. Barnet kan alltså i vilket fall 
som helst utsättas för störningar. Att talerätten är förlorad kan också helt 
allmänt skapa en bitterhet hos mannen som går ut över barnet. Det får 
därför i allmänhet anses bäst för samtliga inblandade parter. även barnet. 

att mannen har möjlighet att väcka talan om faderskapet även om läng 
tid skulle ha gått efter barnets födelse. Det kan därvid inte anses ända
målsenligt att, som ett par rcmissinstanser har föreslagit. förlänga den nu
varande treårsfristen till fem år. I stiillet talar starka skäl för att mannen 
liksom barnet skall kunna väcka talan inom obegriinsad tid. 

Farhågor har under remissbehandlingen framförts för att iiven helt o

grundade misstankar skulle kunna föranleda mannen att väcka bördstalan. 
Detta har ansetts utgöra ett skiil för att ha en begränsad talefrist. Mot detta 
vill jag siiga att jag i det följande kommer att föreslå att såviil mannen 
som barnets vårdnadshavare i övrigt skall kunna vända sig till barnavårds

niimnden och begära utredning om vem som kan vara far till barnet. På 
det sättet kan mannen i viss utstriickning få klarlagt om hans misstankar 
är grundade eller ej. Man undviker då också att rättegång anstiills i onödan. 

Med hänsyn till det sagda förordar jag att man slopar de nuvarande tids
fristerna för mannens rätt att väcka talan om sitt faderskap. 

Enligt nuvarande regler om talan angående äktenskaplig börd är mannen. 
oavsett hur lång tid som har förnutit från barnets födelse, avskuren från 
sin rätt att väcka talan, om han har erkiint barnet som sitt efter det att 
barnet har fåtts och efter det att han har fått kunskap om att modern har 
haft samlag med annan under tid då barnet kan vara avlat. Vissa sklil talar 
för att man behåller en sådan bestlimmelse även om man i övrigt slopar 
gällande tidsfrister. För barnet kan det synas innebära en trygghet att mannen 
inte kan få llll stånd cn omprövning av faderskapet sedan han en gång 
har erkänt barnet som sitt och därmed gett uttryck för sin vilja till sam
hörighet med barnet. Det bör emellertid beaktas att mannens intresse av 
att även i fortsättningen gälla som far till barnet måste vara starkt beroende 
av att samhörigheten mellan honom, å ena sidan, och barnet och dess mor, 
å andra sidan, består. Det är naturligt att mannen, om denna samhörighet 
brister, önskar få klarlagt om han verkligen iir far till barnet eller ej. I en 
sådan situation kan det även från barnets synpunkt vara värdefullt att frågan 
om mannens faderskap blir utredd. Det förhållandet att barnet härigenom 
skulle löpa risk att förlora status som barn i äktenskap kan, i enlighet med 
vad som tidigare har sagts, inte tillmätas någon avgörande betydelse. 

På de anförda skälen föreslås i promemorian att man slopar det hinder 
för mannens rHtt att väcka bördstalan som ett erkHnnande f. n. utgör. Några 
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remissinstanser som annars sUiller sig positiva till en utvidgning av mannens 

rätt att föra talan om sitt faderskap avstyrker förslaget i denna del. Det 

måste enligt dessa remissinstanser antas att mannen före erkännandet noga 

har övervägt situationen och sannolikheten för all han är far till barnet. 

Erkännandet måste vidare ge barnet uppfattningen att mannen verkligen 

lir dess far. Tar mannen sedan efter lång tid upp faderskapsfrågan på nytt 

kan det fä förödande konsekvenser i personligt avseende för barnet. En 

remissinstans jämför ett erkännande med adoption och menar att lika litet 

som en adoption kan hävas bör mannen kunna gå ifrån ett erkännande 
i de här avsedda fallen. 

Vid en bedömning av om ett erklinnande skall medföra hinder för mannen 

att senare väcka talan om sitt faderskap till barnet måste man enligt min 

mening beakta att det inte finns något krav på att erkännandet skall ges 

i viss form. Det räcker alltså med ett konkludent handlande från mannens 

sida. Enligt min mening kan man inte alltid räkna med att mannen noga 

har övervligt konsekvenserna av detta handlande. Att jämföra ett erkän

nande av det slag som här diskuteras med det omständliga förfarande som 

en adoption utgör, anser jag därför missvisande. Inte heller bör man enligt 

min mening räkna med att erkännandet alltid skapar en speciell känslomässig 

trygghet för barnet, särskilt som barnet i de flesta fall inte torde känna 

till erkiinnandet eller de omstiindigheter som har föranlett det. 

För min del anser jag att man måste se mannens erkännande främst 

som ett uttryck för hans känsla av samhörighet med hustrun och barnet 

och hans önskan att inte bryta denna samhörighet. Om vid en senare tid

punkt denna samhörighet inte längre är för handen talar enligt min mening 

övervägande sklil för att mannen skall ha möjlighet att väcka talan om 

sitt faderskap. Jag har redan tidigare, i samband med att jag förordade ett 

slopande av gällande tidsgrlinser för väckande av bördstalan, sagt att det 

i allmänhet torde vara bäst för barnet om mannen kan väcka bördstalan 

när han har grundad misstanke om att han inte är far till barnet. trots 

att lång tid har förflutit efter barnets födelse. Detsamma torde generellt 

sett gälla iiven när mannen i och för sig har erkänt barnet som sitt. Inte 

heller i detta fall torde alltså barnet normalt vara betjänt av att mannens ta lerätt 

iir avskuren. 

Sammanfattningsvis anser jag således att mannen bör ha rätt att väcka 

talan om att han inte är far till barnet även i de fall då han först har erkänt 

det som sitt. 

Har en man presumerats vara far till ett barn och är han avliden, har 

hans arvingar enligt gällande rätt möjlighet att föra talan mot barnet om 

att mannen inte är att anse som far. En förutsättning för arvingarnas talerätt 

är dock att mannen vid sin död inte hade försuttit sin egen rätt till talan 

eller efter barnets födelse erkänt det som sitt. Är denna förutsättning uppfylld 

har var och en som jiimte eller niist efter barnet iir berättigad till arv efter 

mannen ett år på sig att väcka talan från det han fick kännedom om mannens 
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död och om barnets födelse. Om mannen inte hade varaktigt sammanbott 
med barnet, förlorar arvingarna sin taleriitt först sedan ett år har förflutit 
från det att talan som grundas på att barnet har äktenskaplig börd har fram

sUillts mot dödsboet. 
Enligt min mening bör arvingarna till en man som har presumerats vara 

far även i fortsättningen ha vissa möjligheter att föra talan om att mannen 

inte skall anses som far. Denna rätt bör dock, som har föreslagits i pro
memorian, begränsas väsentligt i förhållande till vad som giillcr r. n. Jag 

äterkommer till denna fråga i specialmotiveringen. 
Som tidigare nämnts har barnet enligt giillande regler en i tiden oinskriinkt 

riitt att väcka talan om iiktenskaplig börd mot mannen eller, om han är 

död. hans arvingar. Om mannen jämte maka efterlämnar efterarvingar enligt 

3 kap. I ~ iirvdabalken. skall därvid talan såvitt dem angår riktas mot dem 

som då talan väcks är niirmast till arv. 

Barnet bör Uven i fortsiittningen ha rätt att viicka talan 0111 hiivande av 

faderskapspresu111tionen. Lika litet som hittills bör i lagen anges någon tids

frist for viickande av sådan talan. Talan bör liksom enligt gällande rätt 
riktas mot elen man som av lagen utpekas som barnets far eller. om mannen 

iir död, mot hans arvingar. 

Niir det giillcr förutsiittningarna för bifall till en talan 0111 hiivancle av 

faclerskapspresumtion är huvudregeln f. n. den att det i målet måste utredas 

att modern haft samlag med annan än maken och att det måste antas att 

barnet har i1vlats vid det samlaget. .:\ven i annat fall kan emellertid talan 

bifallas. 0111 det på grund av barnets arvsanlag eller annan särskild om
ständighet kan hållas för visst att mannen inte Ur far till barnet. Om barnet 

har avlats före iiktenskapet eller under det att makarna efter domstols beslut 

eller annars på grund av söndring levde åtskilda. får talan bifallas. om det 

inte görs sannolikt att makarna har haft samlag med varandra under kon
ceptionstiden. 

Enligt promemorian bör de nu återgivna bestämmelserna om förutsätt
ningarna ror bifall till talan om hävande av foderskapspresumtion giilla i 
sina huvuddrag även i fortslittningen. Det föreslås emellertid att, om modern 

har haft samlag med annan än mannen, det skall anses tillräckligt att det 

med hänsyn till samtliga omständigheter är sannolikt att barnet har avlats 
av den andre. Med ett sådant förslag uppnår man överensstiimmelse med 

de regler som f. n. giiller för faststiillande av faderskap beträffande barn 

utom äktenskap. I fall då makarna har levt åtskilda under konceptionstiden 
föreslås vidare att talan om hiivande av faderskapspresumtionen skall kunna 

bifallas oberoende av orsaken till all makarna har bott i siir, 

Förslagen har tillstyrkts under remissbehandlingen och bör iiven enligt 

min mening genomföras. 
All väcka talan vid domstol om hävande av faderskapspresumtionen kan 

naturligt vis te sig onödigt omsUindligt för de inblandade parterna i sådana 

fall då det står helt klart får dem all annan man iin moderns make iir 
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far till barnet och denne dessutom iir villig att erkUnna faderskapet. \'led 
nuvarande regler kan ett sådant erkännande inte ges förrän presumtionen 
för den iikta mannens faderskap har hiivts av domstol. Praktiska skiil talar 
mr att man iindrar denna ordning och gör det möjligt att lämna ett giltigt 
fadcrskapserkiinnande även i de fall då bördstalan inte har väckts eller av
gjorts. 

I promemorian föresli\s också atL i de fall då modern iir gift, annan man 
iin hennes make skall kunna erkänna faderskapet med verkan bl. a. att 
presumtionen för den äkta mannens faderskap hiivs. 

Enligt nuvarande regler skall faderskapserkiinnande för att vara giltigt 
bevittnas av två personer och skriftligen godkännas dels av modern till 
barnet eller siirskilt förordnad förmyndare för barnet, elds av barnavårds

niimnden. Niimnden får llimna sitt godkiinnande bara om det kan antas 

att den man som har erkUnt faderskapet Ur barnets far. 1 lar barnet uppnått 
myndig ålder skall i stiillet barnet självt godkiinna erkännandet. 

För att erkiinnandc i fall då modern är gift skall få den verkan att fa
derskapspresumtioncn hUvs bör enligt promemorian fordras att iiven mo

derns make har godkänt erkiinnandet. 
För egen del anser jag i likhet med flertalet remissinstanser att prome

morians förslag om hävande av faderskapspresumtionen genom erkännande 
innebär en praktisk lösning. Genom kravet på barnavårdsnämndens god
kännande skapas enligt min mening tillräckliga garantier för att faderskapet 
blir riktigt faststiillt. Förslaget bör dUrför genomföras. Det får ankomma 
på socialstyrelsen att liimna barnavårdsnämnderna närmare anvisningar i 
fråga om den utredning som hör foreg~'t ett godkiinnande av niimnden i 
hi_thöramle fall. Givetvis kan barnavårdsniimmlen inte utan vidare godta 
ett påstående från parterna om vem som enligt deras mening är barnets 
far. Föreligger minsta tvekan bör godk;innande inte llimnas. Ofta torde emel
lertid denna tvekan kunna hiivas genom att parterna låter genomföra blod
undersökning. I annat fall far talan om hävande av den äkta mannens fa
derskap föras i vanlig ordning vid domstol. 

Som har framhållits i promemorian bör kravet på att såväl modern som 
hennes make skall ha godkänt erkännandet gälla Hven i fall då barnet är 
vuxet. .Är modern eller hennes make inte längre i livet eller iir de inte 

kapabla att ILimna sitt godkännande kan det förenklade förfarandet inte 
komma till användning. i\ven i sådant fall nl.r då vanlig börclstalan föras. 

I fall då man vill fä fastslaget att annan man än moderns make är far 
till barnet od1 möjligheten med faclerskapserUnnande inte kan användas, 

måste man f. n. dela upp förfarandet i två processer, en bördsprocess, va
rigenom faststiills att elen äkta mannen inte är barnets far, och en process 
om fastst~illandc av att en annan man ~ir far till barnet. Från processeko
nomisk synpunkt fram~tär detta förfarande många gånger som alltför om
st~indligt. Detta gUller inte minst om man, som j:1g har föreslagit, tindrar 
förutsiittningarna för hävande av den iikta mannens faderskap i ett av de 
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fall som kan komma i fråga, så att IOrutsiittningarna helt stiimmer överens 
med <lem som gäller for fastst1illande av att annan man iir barnets far. 
1 liirtill kommer att ett utnyttjande av de IOrbiittrade metoder att bestiimma 
faderskapet som den medicinska vetenskapen under de senaste decennierna 
tillhanltahållit stundom kan försvåras av att bestämningen av faderskapet 
di;.las upp på en bördsprm:ess och en faderskapsprocess. Vad giiller fall då 
barnavårdsniimnden har att sörja för faststiillande av faderskapet tillkommer 
ytterligare att det givetvis kan vara till nytta för bördsprm:essen om man 
där kan utnyttja den utredning som nämnden ändå måste ombesörja för 
den efterfoljande processen om fastställande av faderskapet. 

Med hiinsyn till de nu anförda synpunkterna föreslås i promemorian regler 
som gör det möjligt att till gemensam handläggning med en tal~m om att 
moderns make inte är far viicka talan om foststiillande av faderskapet till 
barnet. Vidare föreslås en bestämmelse som, när den iikta mannens faderskap 
har ifrägasatts, gör det möjligt för barnavårdsnämnden att börja utreda vem 
som eljest kan vara far till barnet. 

Promemorieförslaget har i dessa delar tillstyrkts av remissinstanserna. 
Även jag anser att det bör genomföras. Till den närmare utformningen 
av reglerna återkommer jag i specialmotiveringen. 

6.2.2 Fastställande a~· faderskap ~enom erkännande eller dom 

Faderskapet till barn utom äktenskap fastställs enligt nu giillande regler 
genom erkiinnande eller genom dom varigenom rätten förklarar viss man 
vara far till barnet. Som jag tidigare h;tr föreslagit bör bestiimmelserna till
liimpas också när barn föds av frånskild kvinna och hennes äktenskap har 
upplösts så kort tid före barnets födelse att barnet kan ha avlats dessförinnan. 

Niir det giiller förutsättningarna för att ett faderskapserkiinnande skall 

vara giltigt bör enligt promemorian någon ändring inte göras, utöver vad 
som har loreslagits betrliffande erklinnande före det att makes faderskaps
presumtion har hävts. Inte heller finns det enligt promemorian skiil att 
ändra de materiella förutsättningarna för att en man av domstol skall för
klaras vara far till ett barn. Det bör alltså liksom hittills kriivas dels att 
det iir utrett att mannen har haft samlag med barnets mor under tid då 
barnet kan vara avlat, dels att det med hiinsyn till samtliga omstiindigheter 

är sannolikt att barnet har avlats av mannen. 
Vad som sålunda anförts i promemorian har godtagits under remiss

behandlingen. i\ven jag anser att man bör behålla nuvarande regler om 
i"aderskapserkiinnande och 0111 förutsättningarna för domstols förklaring 0111 

faderskap. 
:\fö det giiller erkUnnande av faderskap måste detta för att bli giltigt god

kiinnas av bl. a. harnavårdsnlimnden. Niimnden fär fomna sitt goclkiinnande 
endast om det kan antas att mannen lir far till barnet. Givetvis måste nämn
den genom frågor till mannen och kvinnan skaffo sig upplysningar om om-
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stiindigheterna vid barnets tillkomst för att kunna bedöma om mannen 
kan antas vara fadern. Lever mannen rn:h kvinnan samman i en stadig
varande förbindelse torde dock barnavårdsnämnden kunna inskriinka sin 
utredning. Nämnden måste dock Uven i detta fall stiilla vissa frågor för 
att fä underlag för en bedömning av faderskapsfrågan. Ett IClaktigt erkiin
nande av faderskapet kan niimligen leda till olyckliga konsekvenser för par
terna längre fram. Det får givet vis förutsättas att undersökningen görs med 
all den respekt för de inblandades integritet som ämnet kriiver. Liksom 
hittills bör det ankomma på socialstyrelsen att meddela niirmare anvisningar 
om barnavårdsniimndens förfarande i hithörande fall. 

När det gäller riitten att föra talan om faderskap förutsiitts i giillande 
lag att barnet eller dess stiillföretriidare instiimmer den presumtive fadern 
till domstol med yrkande om att han skall förklaras vara far till barnet. 
Någon uttrycklig lagbestämmelse om att en man iir förhindrad att föra talan 
om att bli förklarad som far till ett utomiiktenskapligt barn finns inte. Nå_gon 
riitt för honom att föra sådan tafan har emellertid inte ansetts föreligga 
(j fr NJ i\ 1970 s. 34 7). 

Under remissbehandlingen har från ett par håll ifrågasatts om inte elen 
man som anser sig vara fi.Ir till ett barn bör kunna sjiilv viicka talan om 
faststiillande av faderskapet. Det framhålls att mannen går miste om möj

ligheten att fä vårdnaden om eller umgiingesrätt med barnet, om modern 
underlåter att uppge hans namn vid barnav:frclsnämndens utredning av fa-
derskapet eller om hon före barnets födelse gifter sig med någon annan. 
En remissinstans anser ocks<'i att en utomsuknde man som anser sig varn 
far till ett barn som har fötts i ett bestående iiktenskap bör ha riitt att hos 
barnavårdsniimnclen påkalla utredning betriiffande faderskapet till barnet. 

För egen del finner jag det till en början uteslutet att införa en ordning 
enligt vilken en utomstående man skulle kunna päkalla utredning av fa

derskapet till ett barn som har fötts under ett iiktcnskap och till vilket 
alltså moderns make Ur att anse som far. Vad sedan gäller frågan om in
förande av taleriitt för miin i fråga om barn som föds av en ogift kvinna 
kan det naturligtvis undantagsvis förekomma att kvinnan underlåter att 
vid barnavårdsniimnclens utredning av faclerskapsfrågan uppge en person 
som sjiilv anser att han iir möjlig som far. AnI.edningarna härtill kan givetvis 
vara llera. Vilken anledningen iin kan vara föreligger dock inte något hinder 
för mannen att sjiilv anmäla till barnavärdsniimnden att han anser sig vara 

far till barnet. Barnavårclsntimnden, som utför sin utredning i barnets in
tresse, har naturligt vis att vid utförandet av denna beakta mannens uppgifter 
och lika noga undersöka sannolikheten för hans faderskap till barnet som 

övriga eventuella fäders. 

Enligt min mening kan mannen alltså få sina intressen viil tillgodosedda 
genom att hos barnavårdsnämnden anrniila sin uppfattning att det iir han 
som iir barnets far. Jag anser därför inte att det föreligger något behov 
avenordningenligt vilken mannengesrättatts_iälv väcka talan vid domstol om 
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fastställande av faderskap. 
I redogörelsen för gällande rätt har nämnts att närmare bestämmelser 

om barnavårdsnämndens medverkan vid faststiillande av faderskap och om 
riittegängen i fall då barnavårdsnämnden medverkar finns intagna i en sär

skild lag, lagen (1969:618) om fastställande av faderskapet till barn utom 
äktenskap. Denna lag, vars bestämmelser i viss utsträckning får anses ana
logiskt tilliimpliga i de fall då barnavårdsnämnden inte medverkar vid fast
ställande av faderskapet. bör, som föreslås i promemorian. arbetas in i FB. 
I lärvid torde de bestämmelser som handlar om barnavårdsnämndens ut
redning kunna flyttas över i sak oförändrade. I enlighet med vad som har 

föreslagits i det föregående hör bestämmelserna dock kompletteras med en 
regel som gör det möjligt för barnavårdsnämnden att inleda utredning om 
vem som är ett barns far även i sådana fall då moderns make i och för 
sigäratt anse som far enligt FB men faderskapet har satts i fråga av modern eller 
maken. 

Faderskapslagens bestämmelserom riittegången i faderskapsmål är, som jag 

nyss antydde, direkt tillämpliga endast i fall då det åligger barnavårds
nämndenattsörja förfastställandeav faderskapet. Vid inarbetandetav bestäm
melserna i FB bör de i stor utsträckning kunna göras tillämpliga även i sådana 

faderskapsmål där det inte åligger barnavårdsnämnden att sörja för att fader
skapet fastställs. Till hithörande frågor återkommer jag närmare i specialmoti
veringen. 

6.3 Vårdnad m. m. 

Enligt gällande rätt kan föräldrar ha gemensam vårdnad om sina barn 

endast om de iir gifta med varandra. Bestämmelserna om gemensam vårdnad 
bygger dessutom på förutsättningen att föriildrarna lever tillsammans. Emel
lertid uppstiiller lagen inte något uttryckligt krav på samboende. Gifta för
iildrar kan alltså leva isär men ändå ha vårdnaden om sina barn gemensamt. 
Beror särlevnaden på söndring måste rätten dock på ansökan av endera 
maken förordna att vårdnaden skall tillkomma endast den ene av dem eller 
eventuellt. om de har flera barn. att vårdnaden om de olika barnen skall 
fördelas mellan makarna. Vidare skall rätten självmant i samband med att 
det döms till äktenskapsskillnad i ett äktenskap där det finns barn förordna 
angående vårdnaden om barnen. 

Som framgått av den tidigare redogörelsen har det vid upprepade tillfällen 
rests krav på att även ogifta eller frånskilda föriildrar skall få möjlighet 
att gemensamt utöva vårdnaden om sina barn. 1 första hand har man härvid 
yrkat att sammanboende föräldrar skall kunna få gemensam vårdnad. Under 
senare tid har emellertid framkommit önskemål om att också frånskilda 

eller ogifta föriildrar som inte sammanlever skall kunna ha gemensam vård
nad om sina harn. 

Genom 1973 års ändringar i giftermålsbalken avdramatiserades viisentligt 
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skilsmässosituationen. Make som vill skiljas har rätt att få skilsmässa utan 
att inför domstol behöva ange några skiil för sin önskan. Den nya lagen 
innehåller inga regler om att domstol skall pröva makarnas inbördes per
sonligi1 förhållanden. Det iir inte längre möjligt att åberopa andra makens 

skuld för att få skadestånd eller vårdnaden om gemensamma barn eller 
för att slippa betala underhållsbidrag. 

Jag har redan tidigare framhållit att den ändrade uppfattning om äktenskap 

och skilsmässa som har utvecklats under en följd av år och kommit till 
uttryck i 1973 års äktenskapsreform torde ha gett många frånskilda makar 
bättre förutsättningar att på ett mindre känsloladdat och prestigebetonat 
sätt se på sina relationer efter skilsmässan inbördes och i förhållande till 
barnen. Därigenom har föriildrarna också fått ökade möjligheter att ta ett 
gemensamt rättsligt ansvar för barnen efter äktenskapets upplösning och 
efter det att de har nyttat i sär. Visserligen kan det i undantagsfall vara 
bättre för barnen att banden till den ena av föräldrarna definitivt klipps 
av efter en skilsmiissa framför att barnen skall användas som ett vapen 

i foriildrarnas fortsatta inbördes stridigheter. I de allra nesta situationer måste 
det emellertid vara till fördel för barnen om de efter skilsmässan kan bevara 
niira och goda förhållanden till båda föräldrarna. Om en ordning med ge
mensam rättslig vårdnad kan främja sådana goda förhållanden finns det 
uppenbarligen skäl att allvarligt pröva införandet av en sådan möjlighet. 

Påpekas bör att en ordning med gemensam rättslig vårdnad inte nöd
vändigtvis innebär att föräldrarna i lika mån skall utöva den rent faktiska 

vårdnaden. Oavsett om barnet bor omväxlande hos båda föräldrarna eller 
om det vistas mera stadigvarande endast hos den ene. kan den rättsliga 
vårdnaden utövas av föräldrarna gemensamt. Om den gemensamma vård
naden skall ha någon reell innebörd får man likväl - som barnmiljöut
redningen har påpekat - förutsätta att vårdnaden också innebär något mått 
av delad faktisk omsorg om barnet. 

Vad som har framkommit i den allmänna debatten tyder enligt prome
morian på att många föriildrar rent känslomässigt upplever det som viktigt 
för de inbördes relationerna att modern och fadern har samma rättsliga 

stiillning i förhållande till barnen. Den av föräldrarna som inte har den 
rättsliga vårdnaden kan uppfatta detta som oriittvist, vilket kan skapa onö

diga störningar. En ordning med gemensam vårdnad ses ofta som bety
delsefull inte minst med tanke på den situationen att den ena föräldern 
skulle avlida. Även om det enligt gällande riitt bara undantagsvis kan fö
rekomma att annan iin den efterlevande förordnas till vårdnadshavare, om 

det är den vårdnadshavandc föräldern som avlider, kan det innebära en 
trygghet för föriildrarna att veta att vid den enes död den andre automatiskt 
står kvar som vårdnadshavare för barnen. 

På de anförda skälen föreslås i promemorian att frånskilda makar skall 
kunna behålla den gemensamma vårdnaden om sina barn även efter skils
miissan. Förslaget tillstyrks av flertalet remissinstanser, som anser att en 
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möjlighet för frånskilda att behålla den gemensamma vårdnaden om barnen 
skulle kunna minska riskerna för de svåra känslomiissiga konflikter som 
annars lätt kan uppstå i vårdnadsfrågan och skapa bättre förutsättningar 
för att barnet efter skilsmässan skall kunna ha harmoniska relationer till 
båda föräldrarna. Det framhålls också att det måste innebära en trygghet 
för föräldrarna att veta att den ena av dem automatiskt står kvar som vård
nadshavare om den andre skulle bli ur stånd att utöva vårdnaden vid sjuk

dom eller död. 
Några remissinstanser är emellertid tveksamma eller direkt avvisande 

till förslaget om gemensam vårdnad efter skilsmässa. Det framhålls från 
dessa instansers sida att gemensam vårdnad förutsätter livliga kontakter 
mellan makarna och att det kan ifrågasättas om föräldrar vilkas samliv 
har brutit samman verkligen är i stånd att upprätthålla förtroendefulla sådana 
kontakter. Det påpekas också att en ordning med gemensam vårdnad kan 
innebära att föräldrarna och barnen skjuter upp problemen som då kan kom
ma att utgöra en ständig orosfaktor. 

För egen del vill jag först understryka att en ordning med gemensam 
vårdnad om barn efter skilsmässa sjiilvfallet inte passar alla frånskilda för
äldrar. I en del fall kan föräldrarnas inbördes förhållanden vara sådana att 
de inte gärna kan vara rättsliga vårdnadshavare gemensamt. Man kan emel

lertid inte bortse från att åtskilliga föräldrar som står i begrepp att skiljas 
torde se relativt lidelsefritt på sin situation och vara beredda att även i 
fortsättningen ta ett gemensamt ansvar för barnen. Att föräldrar i dessa 
fall skall kunna ha möjlighet till fortsatt gemensam vårdnad om barnen 
finner jag önskvärt. Som har framhållits både i promemorian och under 
remissbehandlingen torde ett delat rättsligt ansvar många gånger kunna 
främja ett harmoniskt förhållande mellan föräldrarna och barnen. Inte minst 
för äldre barn kan det också framstå som en trygghetsfaktor att de rättsliga 
relationerna till båda föräldrarna förblir oförändrade och barnet alltså inte 
behöver uppleva den ena föräldern som en mer eller mindre utanförstående 
person. 

Beaktas bör vidare att det vid många skilsmiissor iir vårdnadsfrågan som 
vållar de allvarligaste motsättningarna mellan makarna. Det iir också för
klarligt att nuvarande regler. som ju innebär att den ena maken alltid måste 
förlora föräldramyndigheten över ett barn. skapar prcstigekonllikter. I många 
fall torde förhållandena vara sådana att den ena maken förhållandevis liitt 

kan acceptera att den andre får hand om den faktiska vårdnaden. om han 
bara själv får stå kvar som rättslig vårdnadshavare jämte den andre. 

Givetvis medför en ordning med gemensam rättslig vårdnad vissa 

praktiska problem för de föräldrar som bor i siir. Att vårdnaden är gemensam 
innebär att föräldrarna i princip skall fatta beslut gemensamt i angeliigenheter 

som rör barnet. Detta i sin tur förutsätter att föriildrarna hela tiden står 
i nära kontakt med varandra. Man får emellertid förutsätta att de föriildrar 
som väljer att gemensamt ha vårdnaden om sina barn efter skilsmässan 
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bägge är inställda på att samarbeta och att de känner ett starkt tryck på 

sig att verkligen göra det, eftersom en följd av bristande samarbete kan 

bli att den gemensamma vårdnaden måste upphöra. 

Beaktas bör också att det i praktiken inte kan krävas av föräldrarna att 

de skall i samråd bestämma om varje vårdnadsåtgärd betriiffande barnet. 

Så torde inte heller ske betriiffande gifta föräldrar. Är det fråga om en mera 

vardaglig angelägenhet kan den avgöras av den förälder som är närmast 

till hands, oberoende av att också den andre föräldern har den rättsliga 

vårdnaden om barnet. Det är alltså bara när mera ingripande beslut skall 

fattas som det krävs samråd. Även i sådant fall har emellertid den ena 

föräldern viss möjlighet att ensam besluta. Sålunda gäller redan nu enligt 

6 kap. 5 ~ FB att en av föräldrarna kan handla på bådas vägnar, när den 

andre av någon anledning är hindrad från att delta i beslut rörande vårdnaden. 

Som några remissinstanser har påpekat har bestiimmelserna i 6 kap. 5 ~ 
FB tillkommit för att användas endast i undantagsfall. Om möjlighet till 

gemensam vårdnad införs för frånskilda föräldrar torde bestämmelserna dock 

komma att få tillämpas i större omfattning än hittills. 

Öppnar man möjlighet till gemensam vårdnad för frånskilda föräldrar, 

är det uppenbart att man också måste allvarligt pröva att införa en mot

svarande möjlighet för ogifta föräldrar, dvs. sådana föräldrar som inte är 

eller har varit gifta med varandra. Som påpekas i promemorian har det 

under senare år blivit allt vanligare att föräldrar bor tillsammans utan att 

gifta sig. I sådana fall torde de också i praktiken utöva den faktiska vårdnaden 

om sina barn gemensamt, även om endast den ene av dem är rättslig vård

nadshavare. Detta gäller t. ex. den löpande uppsikten över barnen och om

sorgen om barnens uppfostran och utbildning. Beslut rörande barnens per

sonliga förhållanden som är av mer ingripande betydelse fattas med all 

sannolikhet av föräldrarna i samråd. Är det fråga om mera vardagliga an

gelägenheter torde de avgöras av den förälder som är närmast till hands, 

oberoende av om han är den som är rättslig vårdnadshavare för barnet. 

Över huvud taget torde situationen inte nämnviirt skilja sig från den som 

råder i en familj där föräldrarna iir gifta med varandra. 

Även om det praktiskt sett i allmänhet inte torde innebära några egentliga 

olägenheter att den rättsliga vårdnaden tillkommer endast en av föräldrarna, 

kan man enligt promemorian inte bortse från att det i många familjer där 

föräldrarna är ogifta finns ett starkt önskemål att de gemensamt skall få 

hand om vårdnaden om barnen. Liksom när det gäller frånskilda föriildrar 

kan ett gemensamt riittsligt ansvar vara ägnat att främja de inbördes re

lationerna och förhindra onödiga störningar. Vidare kan det också för de 

ogiftas del vara tryggt att veta att vid den enes död den andre står automatiskt 

kvar som vårdnadshavare. 

Mot en ordning med gemensam vårdnad för ogifta föräldrar har tidigare 

framför allt anförts att det uppstår problem för den händelse föräldrarna 

skulle separera. Enligt promemorian kommer emellertid denna fråga i ett 
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nytt läge, om man inför en möjlighet för frånskilda att behålla den ge
mensamma vårdnaden om sina barn. Det iir ju i sådant fall fråga om föräldrar 
som normalt inte bor tillsammans. På motsvarande sätt skulle man kunna 
låta ogifta föriildrar få gemensamt utöva vårdnaden, även om de inte delar 
bostad. 

På de anförda skälen föreslås i promemorian all man inför en möjlighet 
för föriildrar som inte är eller har varit gifta med varandra att få gemensam 
rättslig vårdnad om barnen. Denna riitt bör i princip vara oberoende av 

om föräldrarna bor tillsammans eller ej. 
De allra flesta remissinstanserna har ställt sig positiva till förslaget om 

en möjlighet till gemensam vårdnad för ogifta föräldrar. åtminstone när 
det iir fråga om sammanboende föriildrar. Däremot iir man på flera håll 
tveksam till om ogifta föräldrar som inte bor tillsammans skall kunna utöva 
vårdnad gemensamt. Flertalet remissinstanser godtar dock förslaget också 
i den delen. Det påpekas emellertid att en viktig förutsättning för alt förslaget 
skall genomföras är att man anpassar reglerna om sociala förmåner och 
skatter till det. I annat fall kan det befaras att föräldrar med begränsade 
ekonomiska möjligheter kommer att utnyltja möjligheten till gemensam 

vårdnad endast i mindre omfattning. 

För min del anser jag att de skäl som kan anföras till stöd för en ordning 
med gemensam vårdnad för frånskilda föräldrar till stor del är giltiga också 
när det gäller föräldrar som inte är eller har varit gifta med varandra. Också 
för ogifta föräldrar kan det uppenbarligen ha stor betydelse från psykologisk 
synpunkt att de delar det rättsliga vårdnadsansvaret. En sådan ordning kan 
främja både föräldrarnas inbördes relationer och deras förhållande till barnen. 

Skälen för all möjliggöra gemensam vårdnad är naturligtvis siirskilt starka 
när det gäller föräldrar som bor tillsammans. Sådana föräldrar kan många 
gånger direkt jiimstiillas med dem som iir gifta. I båda fallen bildar föriildrarna 
och barnen en familj där det är naturligt att vårdnadsansvaret är delat. 

Enligt min mening talar emellertid starka skäl för alt införa en möjlighet 
till gemensam vårdnad m:kså i fall då föräldrarna inte är sammanboende. 
Även för föräldrar som inte vill eller har möjlighet alt bo tillsammans kan 
det vara av stort värde att dela det rättsliga ansvaret för de gemensamma 
barnen. Den av föräldrarna som inte har den faktiska vårdnaden torde ofta 
få ett större intresse för barnet. om han är räuslig vårdnadshavare jämte 
den andre. Avsevärda praktiska problem skulle också uppstå, om man ställde 
upp eu krav på samboende som förutsiittning för gemensam vördnad. Myn
digheterna skulle då för att bedöma vårdnadsfrö.gan behöva forska i parternas 

privatliv på ett siitt som inte kan anses önskvärt. Till det sagda kommer 
all om man, som nyss har diskuterats, öppnar en möjlighet till gemensam· 
vårdnad för frånskilda föräldrar, som ju normalt inte bor tillsammans, skulle 

det te sig egendomligt alt inte införa samma möjlighet för icke samman
boende, ogifta föriildrar. De förut anförda skälen för att frö.nskilda föräldrar 
skall ha möjlighet till gemensam vårdnad är också i stor utstriickning till-

JO Riksdag<'n /'i76. I suml. Vr /711 
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Wmpliga betriiffande ogifta föräldrar som tidigare har sammanbott och tW 
haft gemensam vårdnad om harnen. 

Givetvis kan det ibland uppstå komplikationer. om ogifta föriildrar har 
gem.ensam rättslig vårdnad om ett barn utan att bo tillsammans. Viss risk 
finns då för att beslut i vårdnadsfrågor skall fördröjas på grund av svårigheter 

att få ett ståndpunktstagande från den av föräldrarna som inte har hand 
om barnet. På samma sätt som jag tidigare anförde beträffande frånskilda 
föriildrar torde emellertid beslut i vårdnadsfrågor många gånger kunna fattas 
av den förälder som iir niirmast till hands. I nödfall kan man iiven när 
det giiller ogifta föräldrar lösa uppkommande problem med hjälp av be

stiimmelserna i 6 kap. 5 ~ FB. 
Av stor betydelse såväl niir det giiller frånskilda som ogifta föräldrar iir 

naturligtvis föräldrarnas egen instiillning till frågan om gemensam vårdnad. 

I den allmänna debatten har ifrågasatts om det inte skulle vara tillräckligt 
att den ena föriildern önskar gemensam vårdnad för att en sådan ordning 

skall komma till stånd. Liknande tankar har förts fram under remissbe
handlingen. Enligt min mening skulle dock en sådan ordning innebära att 
man lade en alltför svår uppgift på den av föräldrarna som inte anser sig 
kunna upprätthålla de nära fortsatta kontakter med den andra föriildern 
som en gemensam vårdnad förutsätter. Det bör därför vara ett villkor för 
en ordning med gemensam vårdnad alt föriildrarna iir ense om all de vill 
ha vårclnaclsfrågan ordnad på del sättet. Skulle det visa sig att elen gemen
samma vårdnaden inte fungerar. bör vardera parten kunna utverka myn
dighets beslut om att vårdnaden inte längre skall vara gemensam. Det får 
då ankomma på myndigheten all utse vårdnadshavare. Ett sädant beslut 
torde i allmänhet kunna meddelas så snabbt att det inte hinner uppkomma 
några egentliga oliigenheter till följd av att en ordning med gemensam vård
nad inte fungerar. Om så behövs, kan myndigheten meddela interimistiskt 
beslut i avvaktan på det slutliga avgörandet. 

Av stor betydelse iir naturligtvis också de ekonomiska konsekvenserna 
av en ordning med gemensam vårdnad. Jag kommer cliirmecl in på frågorna 
om underhållsbidrag och bidragsförskott. 

Nuvarande regler om underhållsbidrag till barn innebär att sådant bidrag 
skall betalas av föriilder som iir skild från vårdnaden om barnet. Däremot 
utgår inte underhållsbidrag oin förfälrar utövar den riittsliga vårdnaden ge

mensamt. I sådant fall giiller i stiillet den allmänna regeln i 7 kap. 2 ~ FB 
om att var och en av föriildrarna skall efter sin förmåga ta del i kostnaden 
för barnets underhåll. 

Bidragsförskott utgår till barn som står under vårdnad av endast den 
ena eller ingen av sina föriildrar. Ar det bara elen ena av föriilclrarna som 
har vårdnaden utgår bidragsförskott med högst ett årligt belopp som mot

svarar 40 '',; av basbeloppet enligt lagen om allmän försiikring. dvs. f. n. 
omkring 3 800 kr. Avdrag görs dock f'ör vad den icke vårdnadsberiittigade 
föriildern betalar i underhållsbidrag. Bnr barnet tillsammans med den un-
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derhållsskyldige utgår inte något bidragsförskott. 
Bidragsförskott betalas ut av barnavårdsnämnden, som därefter har att 

viinda sig till den underhållsskyldige och återkriiva så mycket av bidrags
förskottet som motsvarar fastställt men ej utgivet underhållsbidrag. Under 
vissa förutsiittningar kan dock liinsstyrelsen besluta att återkrav mot den 
underhållsskyldigc skall efterges. 

F. n. utbetalas årligen ca 600 milj. kr. i bidragsförskott. Sammanlagt berörs 

omkring 200 000 barn. 
Om man inför en möjlighet till gemensam vårdnad för frånskilda och 

ogifta föräldrar innebär de angivna reglerna för dem som väljer en sådan 
ordning att ingen av dem blir skyldig att betala underhållsbidrag för barnet 
och att inte heller något bidragsförskott kommer att utgå. Beaktas bör dock. 
såvitt giillcr bidragsförskott, att rätten till sådant förskott redan nu faller 
bort om föriildnirna bor tillsammans och har barnet hos sig. Från bidrags
förskottssynpunkt är det därför likgiltigt om samboende föräldrar utövar 
den riit1slig:a vardnaden gemensamt eller ej. Bor föriildrarna i siir iir det 
diiremot av avgörande betydelse om vårdnaden är gemensam eller inte. 

Vad underhållsbidrag beträffar har någon rcmissinstans fört fram tanken 

att man skulle införa en ordning med underhållsbidrag iiven för föräldrar 
som är gcmens<tmma rättsliga vårdnadshavare. Enligt min mening stöter 
det dock på stora praktiska svårigheter att genomföra en sådan ordning. 
Det synes heller inte nödviindigt att införa ett system med underhållsbidrag 
bara för att säkerställa att ingen av föräldrarna undandrar sig sitt ekonomiska 

ansvar. Som har framhållits i promemorian får det förutsättas att föräldrar 
som väljer att utöva vårdnaden gemensamt följer huvudprincipen i 7 kap. 
2 ~ FB och gemensamt tar del i kostnaderna för barnens underhåll, var 
och en efter sin förmåga. Skulle någon av föräldrarna undandra sig sin 
skyldighet att bidra, kan detta vara ett skäl att upplösa den gemensamma 
vårdnaden. 

Ett större problem utgör frågan om bidragsförskott. Flera remissinstanser 
har pekat på att kretsen av dem som kommer att utnyttja systemet med 
gemensam vårdnad kan komma att begränsas till följd av de villkor som 
gäller för rätt till bidragsforskott. 

Det :ir enligt min mening inte möjligt att lösa de problem i detta avseende 
som kan uppkomma vid gemensam vårdnad genom en enkel ändring av 
bidragsförskottslagen. Den nu aktuella frågan om gemensam vårdnad kan 
inte heller föranleda iindring av de grundliiggande reglerna för bidragsför
skotten. Frågan om bidragsförskott vid gemensam vårdnad har ett direkt 

samband med reglerna om underhållsbidrag eftersom bidragsförskottens 
funktion iir att ersiitta eller komplettera ett underh[1llsbidrag. Viktigt iir ocksä 
att inte skapa oriittvisor i förh{1llande till samboende föräldrar med låga 

inkomster. Det ~irdiirför angeliiget att frågan om ekonomiskt stöd vid delad bo
siittning och gemensam värdnad får ingå i en mer allsidig prövning av de frågor 
rörande bidragsfi.irskott m. m. som anknyter till reglerna om underhållsbidrag. 



Prop. 1975176:170 148 

Som tidigare nämnts har familjelagssakkunniga enligt sina direktiv i upp

drag att bl. a. se över reglerna om underhållsbidrag. Detta kunde synas 
tala för att man låter de sakkunniga pröva även den nyss angivna frågan. 
Mot detta kan emellenid invändas att man här kommer in på ett område 
som ligger utanför den civilrättsliga lagstiftning som de sakkunniga annars 
har att syssla med. Det är dessutom angeliiget att de sakkunnigas arbete, 
som redan nu rör ett tlertal betydelsefulla frågor, inte försenas. 

Med hiinsyn till det sagda har jag kommit fram till att det inom jus
titiedepartementet bör tillsättas en särskild arbetsgrupp med representanter 
för berörda departement och med uppgift att i niira samråd med famil
jelagssakkunniga och socialpolitiska samordningsutredningen (5 1975:02) 
pröva de frågor rörande bidragsförskott m. m. som anknyter till reglerna 
om underhållsbidrag och alt diirvid iiven överviiga frågan om ekonomiskt 
stöd i de situationer som kan uppkomma vid delad bosiillning och gemensam 

vårdnad. 
Till övriga regler på det sociala stödområdet liksom till skattelagstiftningen 

återkommer jag i det följande. Jag vill emellertid redan här säga att dessa 
regler i allmänhet torde sakna betydelse för frågan om ett system med ge
mensam vårdnad bör införas eller ej. 

Mot bakgrund av vad jag tidigare anfört om angelägenheten av att re
formera vårdnadsreglerna anser jag att de problem som möter betrMfande 
bidragsförsko1ten inte bör hindra att man nu inför en möjlighet till gemensam 
vårdnad för frånskilda och ogifta föriildrar. Inte heller i övrigt har jag funnit 
några avgörande hinder föreligga mot ett sådant system. Tvärtom anser 
jag med hänsyn till vad jag tidigare har anfört att övervägande skäl talar 
för att man nu inför den berörda möjligheten till gemensam vårdnad. 

Jag förordar alltså att f"B iindras så att sådl frånskilda som ogifta föräldrar 
tar möjlighet att utöva gemensam riittslig vårdnad om sina barn. Denna 
möjlighet bör giilla oberoende av om föriildrarna bor tillsammans eller inte. 

Införs en möjlighet for frånskilda att behålla den gemensamma rättsliga 
vårdnaden om sina barn, uppkommer frågan om det i fall då makarna önskar 
utnyttja denna möjlighet bör åligga riitten att meddela ett formellt beslut 
i vårdnadsfrågan i samband med skilsmiissan. I promemorian understryks 
att det maste vara till stor fördel för förhållandet mellan frånskilda föräldrar 
och deras barn om de i möjligaste mån kunde slippa att vid skilsmiissan 

ta stiillning till frågan vem av dem som skall ha den riittsliga vårdnaden 
om barnen. Från både makarnas och barnens synpunkt torde det enligt 
promemorian många gånger vara biist. om domstolen avstår från att tvinga 
fram ett ställningstagande i fall då ingen av makarna yrkar att vård
nadsfn'l.gan skall tas upp. Pii grund diirav föreslits i promemorian att dom
stolen endast 0111 någon av llir~ildrarna yrkar upplösning av den gemensamma 
vårdnaden skall ta upp frågan till prövning och att i annat fall den ge
mensamma vårdnaden utan vidare skall fOrtsiitta automatiskt. 

Vad sålunda föreslagits har i allmiinhet godtagits under remissbehand-
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!ingen. Några remissinstanser har dock framfört invUndningar mot förslaget 

rn:h menat att det skapar risk rör att parterna utan att tillräckligt diskutera 
igenom vårdnadsfrågan låter den gemensamma vårdnaden fortsätta med 

senare uppkommande problem som följd. Det har vidare hiivdats att riitten 
måste ha möjlighet att gå ifrån makarnas lösning i viirdnadsfrågan i fall 

då den uppenbarligen måste anses strida mot barnens bästa. 

För egen del kan jag i och för sig ansluta mig till promemorians uppfattning 

att det många gånger kan innebiira fördelar för de inblandade parterna om 

fi:iriildrar som vill skiljas slipper att ta upp vårdnadsfriigan inför domstol. 

Beaktas bör dock att även om vårdnadsfragan inte behöver behandlas i 

domstolsförfarandet. så må5te föriildrarna naturligtvis sjiilva ta stlillning till 

hur de vill ha vårdnadsfrågan ordnad efter skilsm:issan. Inte minst med 
tanke på de ekonomiska verkningar som kan följa av en ordning med ge

mensam vårdnad är det viktigt att parterna verkligen penetrerar hithörande 

problem. På denna punkt får man sjlilvfallet biittre garantier. om vårdnads

frågan alltid måste tas upp vid domstolen. 1<11 vara att domstolen i princip 

skall vara skyldig att meddela beslut i enlighet med parternas önskemål. 

På grund av det sagda förordar jag att beslut i vårclnadsfrågan alltid skall 

meddelas i samband med en skilsmässa. )\r parterna ense om att behålla 

elen gemensamma vårdnaden, skall domstolen i princip besluta i enlighet 

med deras önskemål. I annat fall fär en av förlildrarna utses till vårdnads
havare. Även i en sådan situation bör domstolen i allmänhet följa parternas 

önskemål, på samma sätt som gäller nu. Är förlildrarna oense. får vård

naclsfrågan avgöras efter vad som iir skiiligt med hiinsyn till barnens biista. 

Om det med hiinsyn till barnens biista är uppenbart att ingen av föräldrarna 

bör ha vårdnaden bör den liksom nu anförtros åt siirskilt förordnad för
myndare. 

Givetvis kan det efter en skilsmiissa visa sig att en ordning med gemensam 
vårdnad inte fungerar. I enlighet med vad jag tidigare har an fort bör vardera 
för;Hdern då kunna begiira att elen gemensamma vårdnaden upplöses och 

att en av förutdrarna utses till vårdnadshavare. Enligt min mening bör det 
ankomma på domstolen att meclclela beslut i vårclnadsfrågan. ,\r föriildrarna 

ense om vem som skall vara ·vårdnadshavare bör domstolen på samma 
siitt som vid en skilsmässa besluta i enlighet med deras önskemål. såvida 
det ej skulle uppenbart strida mot barnens bästa. 

Niir det dlirefter giiller frågan hur gemensam vårdnad skall komma till 

stånd för ogifta föräldrar siigs i promemorian att det i sådant l~tll bör kriivas 

beslut av domstol. Domstolen skall enligt promemorieförslaget i princip 

förordna om gemensam vårdnud i alla de fall då föräldrarna önskar det. 

Oomstolen skall dock kunna vägra att följa röriildrarnas önskemål. om det 

skulle uppenbart strida mot burnets bästa. 

Promemorieförslaget har i denna del godtagits av de allra Oesta remiss

instanscrna. På några håll ifrågasiitter man dock om det lir nödvändigt med 
ett domstolsbeslut för att ogifta fririildrar skall få utöva vårdnaden gemen-
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samt, i \'arje fall om föriildrarna lever tillsammans. En remissinstans anser 

att gemensam viirdnad borde kunna komma till ständ enbart genom en 

anmiilan till förslagsvis barnavtHdsniimnden. 
För egen del ansluter jag mig till promemorieförslaget i den nu aktuella 

frägan. Jag har nyss förordat att det i en skilsmiissosituation alltid skall 

kriivas domstolsbeslut för att parterna efter skilsmiissan skall kunna behillla 

den gemensamma drdnaden om barnen. Är situationen den att tv[t ogifta 

fi.iriilc!rar vill ha gemensam värclnad iir skiilen för att alltid kriiva domstolsbe
slut starkare. Det iir ju då fräga om foriildrar som i princip inte tidigare 

har utövat riittslig drdnad gemensamt. Ibland kanske inte heller den faktiska 

vårdnaden har varit gemensam. Jag vill emellertid betona att domstolen 

liksom i skilsmiissosituationen normalt bör följa föriildrarnas önskem[il och 

alltså förordna om gemensam vårdnad. niir foriilclrarna begiir det. Lnclast 

om ett sådant arrangemang uppenbart skulle strida mot barnets biista bör 

förordnande kunna vägras. 

Skulle det efter det att beslut om gemensam vårdnad har meddelats visa 

sig att en sådan ordning inte kan fortsiitta. bör. som jag tidigare har anfort. 
envar av foriildrarna kunna gå till domstol och begiira att vårdnaden upplöses. 

Det ankommer då på domstolen att förordna vem av föriildrarna som skall 

ha vårdnaden om barnen eller eventuellt hur barnen skall fl:irdelas mellan 
foriildrarna. Domstolen skall i den situationen ti!Wmpa samma grunder för 

sitt beslut som när frånskilda foriildrar begiir att en gemensam \ ärdnad 

skall upplösas. 

Såviil i skilsmiissosituationen som i övriga fall niir beslut skall meddelas 

i en n'mlnadsfråga ankommer det på domstolen att ta stiillning till vilken 
utredning som behövs. Ar parterna ense om hur vårdnaden skall ordnas, 
bör dock några större krav pii utredning inte stiillas. Sälunda torde domstolen 
endast i undantagsfall behöva kontakta barnavärdsniimnclen. 

Uppenbarligen ligger det normalt i biide barnens och samhiillets intresse 
att ett värclnadsbeslut har en viss stabilitet. Detta hindrar inte att ett \'ård
nadsheslut ibland kan behöva iindras efter ganska kort tid. De regler som 
jag nu har förordat innebiir också att exempelvis ett beslut om gemensam 

vårdnad skall iindrns. så snart Hiraldrarna eller någon av dem finner att 

de inte kan fortsätta med den gemensamma vårdnaden. 1 lar en gemensam 
vårdnad en gång blivit upplöst, bör det i och för sig inte föreligga något 

hinder för parterna att på nytt fä till stånd en ordning med gemensam 

vårdnad. om de iir ense om att göra ett nytt försök. I praktiken torde det 

dock siillan bli aktuellt att upprepade gånger (indra vårdnaden på detta siitt. 

Liksom nu bör samhället alltid ha möjlighet att gripa in, om en vård
nadshavare visar sig vara grovt försumlig. Harnavårdsniimnden bör då kunna 

ta initiativ till att vårdnaden fråntas den försumlige. Däremot kan det, som 
anförs i promemorian, inte anses motiverat att behålla den nuvarande be

fogenheten mr allmiin åklagare att föra sådan talan. Aklagarens initiativriitt 

bör alltså slopas. 
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Utöver de tidigare behandlade bestiimmelserna om underhällsbidrag och 

bidragsförskott linns det skiil att i detta sammanhang beröra m:ksä vissa 

andra regler inom social- och skattelagstil'tningen. Vid tiltiimpningen av 

dessa regler har det i llera fall betydelse om en person har barn och om 

barnet bor tillsammans med IOrfäkrn. Niir det t. e.x. g:iller bostadstilliigg 

enligt kungiirelsen I 1968:425) om statliga bostadstilliigg till barnfamiljer utgår 

sådant tilliigg bar~1 till förälder eller föräldrar som har barn boende hos sig. 

Diiremot kan kommunalt bostadstilliigg enligt kungörelsen ( 1973:3791 om 

statsbidrag till statskommunala bostadstilliigg utgå iiven till personer utan 

barn. Det iir duck möjligt for kommunerna att liimna högre tilliigg till barn
familjer än till dem som inte har barn boende hos sig. 

Det kan vidare vara av betydelse för riitten all erhålla .sjukpenning enligt 

lagen ( 1962:381) om allmiin forsiikring om den försiikrade sammanbor med 

barn. Försäkrad som iir inskriven hos allrniin IOrsiikringskassa har enligt 

huvudregeln riitt till sjukpenning, om den sjukpenninggrundande inkomsten 

uppgär till ett visst min5ta belopp. l.'.ndeNiger inkomsten detta belopp fö

religger :indå riitt till <;jukpenning i vissa fall. bl. a. om den fiirsiikrade sam

manbor med barn under 16 år. Han har då ocksi\ riitt att teckna frivillig 

sjukpenni ngforsiikring. 
Enligt kommunalskattelagen ( 1928:370) har i vissa fall skatt~kyldig med 

hemmavarande barn under 16 år riitt till förviirvsavdrag på högst 2 000 kr. 

A andra sidan får den som har barn som inte är hemmavarande tillgodogöra 

~ig avdrag !lir underhtdl Sl)m han har utgett till barnet, (kKk hligst 2 500 

kr. per barn och år. Förekomsten av hemmavarande barn päverkar också 

riitten till avdrag i andra hiinseenden. likst:im riitten till 5kattereduktion för 

ensamstående försörjare. Vid bedömningen a\' barnets ålder och av om bar

net iir hemmavar~1ndc eller inte utgiir man fr[m fiirhållandena elen I nol'ember 

bcskattni ngsilrct. 
De nu behandlade reglerna visar att det i vissa situ:llioner iir av betydelse 

om en foriilder har barn boende hos sig eller inte. Denna fd1ga påverkas 

i och för sig inte av de nya vtirdnadsreglcr som har föreslagits i det fö
regt1ende. A.tt en far eller mor har del i den riittsliga värdnaden a\· ett barn 

bet~·der ju inte att barnet ocksi1 rent faktiskt måste bo hos den föriildern. 

I fall d[1 föriildr:1rna har gemensam riittslig vårdnad om ett barn utan att 

ho tillsammans kan det tiinkas alt barnet antingen hor huvudsakligen hos 

den ena a\ föriildrarna eller att det bor viixclvis hus bäda. Det lår avgöras 

rr:m fall till fall var barnet vid tilHimpningen a\' de olika hcstiimmelserna 

skall anses ha sitt hemvist. Att. som nägra remissinstanser har föreslagit. 

int\\ra best:immelser enligt vilka det skulle för alla sammanhang fos1stiillas 

i fon·iig hos \·ilken av foriildrarna barnet skall anses hemmavarande. kan 

enligt min mening inte giirna komma i fr~1ga. 

Vid sidan av de regler som nyss har berörts och som fos1er avseende 

vid om n{1gon rcnt faktiskt har ett barn boende hos sig linns det ocks<i 

bestiimmclser diir det iir av betydelse inte bara om en person har hem-
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mavarande barn utan ocksä om personen iir riittslig v[irdnadshavare. I lit 
hör framför allt de tidigare behandlade reglerna om underhållsbidrag och 
bidragsförskott. Vidare kan niimnas reglerna om studiehjälp enligt studie
stödslagen ( 1973:349) och studiestödsförordningen ( 1973:418). Vid avgöran
det av om barn skall få studiehjHlp i form av inkomstprövat eller behovs
prövat til!Hgg till studiebidrag eller återbetalningspliktiga studiemedel skall 
hiinsyn tas till föriildrarnas ekonomiska förhållanden. Som l'öriilder i det 
sammanhanget riiknas fader eller moder som lir vårdnadshavare samt fader 
eller moder som visserligen inte har del i den rlittsliga vårdnaden men som 
bor tillsammans med förälder som Hr vårdnadshavare. Av betydelse är även 
styvföriilders ekonomiska förhållanden. Vidare kan det för återbetalning av 
återbetalningspliktiga studiemedel ha betydelse om den återbetalningsskyl
dige har vårdnaden om barn. 

Det sagda innebiir att en ordning med gemensam vårdnad för fränskilda 
och ogifta föriildrar kan påverka barnets möjligheter att få studiehjiilp, efter
som hiinsyn skall tas till bäda föriildrarnas ekonomi. Sä skall emellertid 
ske redan nu i fall d{1 fi.iriilclrarna bor tillsammans. Det iir alltsä bara niir 
foriildrarna inte iir sammanboende och iindå vill ha gemensam värdnad 
som ett nytt l:ige från stucliestöclssynpunkt intriiffar. 

Aven om nuvarande regler om studiestöd i den situation som nyss har 
angetts kan innebiira vissa nackdelar IC:ir de foriildrar som vill ha gemensam 
vårdnad 0111 sina barn. kan man enligt min mening riikna med att dessa 
nackdelar står kvar endast övergångsvis, eftersom hela studiestiidssystemct 
iir under utredning. Redan nu bör emellertid vissa iindringar göras i stu

diestödslagen, så att man i de berörda fallen åtminstone inte tar hiinsyn 
till styvföriilders ekonomi. Jag återkommer till den frägan i specialm(Jti
vcringcn. 

I sammanhanget kan ytterligare niimnas bestiimmclserna 0111 harntilWgg 
till ålderspension eller förtidspension enligt lagen om allmiin llirsiikring. 
Sådant tilliigg kan utgä för barn till den försiikradc eller hans make. om 
den försiikrade har vårdnaden 0111 eller stadig\'arande sa111111anbor med bar
net. Pensionskomrnitten har emellertid i sitt beUinkancle <SOU 1975:74) So

cialförsiikringsavgifter pä uppdragsinkomster 111. m. foreslagit att barntilliigg 
skall utgå för varje barn under 16 är till försiikrad föriilder oberoende av 
om föriildcrn har vårdnaden om barnet eller 0111 barnet hor hos föriildern. 

I anslutning till de olika fragor om sociala förmimer och skatter som 
jag nu har diskuterat vill jag framhälla att den omst~indighetcn att icke 
sammanboende föräldrar har gemensam vårdnad 0111 ett barn inte i och 
för sig bör leda till att de och barnet sammantaget kommer i åtnjutande 

av större ekono111isb förmitner ~in som skL•lle ha varit fallet. om endast 
endera av föriildrarna hade varit värdnadshavare. 

Som har påpekats under rcmissbehandlingen kan man riikna med att 
en ordning med gemensam värdnad för fr«insk i Ida eller ogifta ll.iriildrar k riiver 
insatser l'rtm samhiillcts sida i form av information samt stöd och hjiilp 
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lill föriildrarna. Siirskilt giilkr detta fr[1gorna um hur de ekonomiska pro
blemen i anledning av elen gemensamma drdnadcn skall liisas lJL'h om 
hur den faktiska vårdnaden skall ordnas för att barnen skall IYt så trygga 
uppviixtvillkor som möjligt. Stöd behövs ocks[1 åt fi.iriildrar som utövar ge
mensam v;lrdnad men som överdger all begiira forordrrnnde om alt vdrd
naden skall upplösas. Innan föriilclrarna eller någon av dem tar ett s[1dant 
steg kan det linnas skiil att pröva andra möjligheter att komma till rritta 
med de uppkomna problemen. 

Erinras bör om att föriildrar redan nu har möjlighet all siika räd och 
hjälp hos medlare eller familjerådgivare. Varje v~1rdnadshavarc kan också. 
oavsett L·ivilståml. viinda sig till barnavård.~niimnden l(ir stöd och hjiilp. 
Om vårdnadshavare begiirdel. kan niimnclen i en si'tdan situa1ion utse liimplig 
person (barnadrdsll1an) med uppgirt att liimna drdnadshavaren bistånd. 

Eu sådant bistånd kan ta i(>rmen a\ c11 samdl vid vilket barnadrdsmannen 
och värdnadshavaren eller drdnadshavarna gemensam I söker dgar att lösa 
de uppkomna problemen. 

En siirskild fråga iir vem som skall vara förmyndare för ett barn. i\ v 
redogörelsen för gällande rätt framgår att de båda funktionerna vårdnads
havare och förmyndare i princip har kopplats samman i lagen. Den som 
är vårdnadshavare för ett barn iir också barnets förmyndare. om inte vård
nadshavaren själv är omyndig och på den grunden inte kan vara förmyndare. 
Det kan också förekomma att värdnadshavaren entledigas från förmyn
derskapet utan att samtidigt entledigas som vårdnadshavare. I sådant fall 
kommer vårdnaden och förmynderskapet att utövas av olika personer. 

Föräldrar som gemensamt är vårdnadshavare för sina barn iir också ge
mensamt förmyndare för barnen. om inte den ene iir omyndig eller har 

entledigats från förmynderskapet. Förordnas genom beslut av domstol all 
endast den ena fciriiklern skall vara vårdnadshavare för ett barn. skall han 
också ensam vara barnets förmyndare. 

Om vårdnadshavan.::n eller vårdnadshavarna inle klarar av all ensam eller 
ensamma vara förmyndare för cl\ barn skall en eller llcra mcdförmyndare 

'ornrdnas. 
De nyss föreslagna ändringarna i värdnadsreglerna aktualiserar frågan om 

förmynderskapet även i fortsättningen au1omatisk1 skall föl,ia med innehavet 
av vårdnaden. Beaktas bör bl. a. att de nya reglerna kan komma att medföra 
att vårdnaden beträffande ett och samma barn :indras oftare iin f. n. En 
motsvarande överflyttning av förmynderskapcl mellan föriildrarna skulle 

kunna tiinkas medföra vissa svårigheter niir det gäller l. ex. förmyndarens 

redovisning för förmynderskapet. För att komma till riilta med dessa svi1-
righeter skulle man kunna tiinka sig att om en av föriildrarna från början 
har varit ensam vårclnadshavare och diirmcd också förmyndare for ett barn. 
så fortsätter den föriildern att ensam ha hand om förmynderskapet. trots 
att beslut meddelas om gemensam vårdnad. Man kan ocks3 tiinka sig en 
ordning enligt vilken förmynderskapet alltid utövas av båda föriildrarna. 
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oberoende av om vårdnaden utövas av dem biigge eller endast en av dem. 

Enligt promemorian talar emellertid överviigande skiil for all man be häller 

det nuvarande systemet och alltså i princip låter förmynderskapet följa vård

naden. Praktiskt taget samtliga remissinstanser har godtagit denna ordning. 

i\ ven jag finner att det nuvarande systemet hör behållas. Det kan inte 

bortses från att de båda funktionerna vårdnad och förmynderskap iir starkt 
b1.:ro1.:nde av varandra. Så t. ex. ankommer det på förmyndaren att förvalta 

barnets medel. samtidigt som det iir dessa medel som i första hand skall 

anviindas för barnets upphälle och utbildning. Det skulle också otvivelaktigt 

vålla irritation hos föräldrarna om de inte,samtidigt som de hade gemensam 

vårdnad om sina barn, också gemensamt ansvarade för barnens ekonomi. 

Även i lortsiittningen bör alltså principen vara att föriilcler som iir värd
nadshavare också iir barnets förmyndare. 

6.4 Öl·erflyttning av barn 

Av redogörelsen för gUllande riitt framgår att Unsriitts förordnande om 
verkstiillighet av dom eller beslut rörande vårdnad. umgiingesdtt eller över

liimnande av barn liksom förordnande om handriickning för överOyttning 

av barn liinder till omedelbar cfterriittelse, om inte annat förordnas. Bak

grunden till denna regel iir att hithörande iirenden har en exekutiv priigel 

och att deL liksom vid andra typer av exekutiva förfaranden. iir angeliiget 

att sökanden skall få sin riitt förverkligad utan dröjsmål. Samtidigt bör dock 

observeras att liinsriittens prövning inte iir av rent formell karaktiir utan 
att elen omfattar också elen materiella sidan av saken. I vissa fall är pröv
ningen niistan att jämstiilla med en omprövning av elen sakfr{1ga som har 
avgjorts genom domen eller beslutet. Under alla förhållanden skall liinsriitten 
pröva om en· överOyttning iir förenlig med barnets bästa. Detta innebiir 
att det inte iir sjiilvklart hur utgången i verkstii!lighetsfrf1gan slutligen skall 

bli. 
\1ed hänsyn till att liinsriittens avgöranden haren delvis materiell karaktiir 

och till att avgörandena ofta rör mycket kiinsliga frågor kan det med fog 

ifrågasiittas om det är liimpligt att ha en huvudregel som innchiir att av

görandena skall liincla till omedelbar cfterriittelse. Det kan visserligen in

viindas att liinsriitten har möjlighet att förordna att dess beslut inte skall 

Hincla till efterrättelse förriin det har vunnit laga kraft. I praktiken torde 
det emellertid mycket siillan förekomma att liinsriitten anviincler sig av denna 

möjlighet. 
Det kan också invändas att överrätten efter besvär kan förordna om in

hibition med stöd av 28 ~ förvaltning~processlagen. För att ett inhibitions
heslut skall kunna meddelas fordras inte obetingat att klaganden uttryckligen 

yrkat inhibition. Det iir tillräckligt att det av besvären eller av handlingarna 

i iirendet framgår att det överklagade beslutet t. v. inte bör få vcrkstiillas 



Prop. 1975/76:170 155 

(prop. 1971:30 s. 422 och 576). 
,i\ ven de tidigare återgivna tilliimpningsföreskrifterna till 21 kap. FB bör 

beaktas i detta sammanhang. Bestiimmelscrna innebiir bl. a. att om liinsrätten 
har meddelat beslut om hiimtning som ffir verkställas omedelbart, så skall 
polismyndigheten genast unclerriittas härom. Inkommer bcsviir över beslutet 
skall överrätten genast underriitta Wnsriitten om detta. Linsriitten skall i 
sin tur genast underrätta den polismyndighet som skall verkstiilla hiimt
ningen om besviiren. Polismyndigheten får då inte verkställa hiimtningen, 
förrän elen har erhällit besked om att frågan om inhibition har prövats i 
besvärsiirendet. 

Bestämmelserna om att överinstansen ex ofticio skall pröva frågan om 
inhibition jiimte de refererade tilliimpningsför.eskrifterna kan tyckas ge till
räckliga garantier för att ett beslut om hämtning inte blir verkställt innan 
överriitten har hunnit pröva inhibitionsfrågan. Det fordras emellertid att 
liinsriittens beslut kommer den enskilde till handa i så god tid att besdr 
hinner anföras och meddelande hiirom nå polismyndigheten innan denna 
hunnit verkställa det överklagade beslutet. Detta torde inte alltid vara fallet. 
Den enskilde har heller inte alla gånger klart för sig vikten av att omedelbart 
anföra besvär. Dessa blir (förför ofta ett slag i luften. 

Även i fall då liinsrätten har avstått från att förordna om hämtning och 
i stället meddelat vitesföreliiggande kan en otillfredsställande situation upp
stå. Ofta torde den i vitesföreliiggandet utsatta fristen ha gått ut innan be
sviiren hinner avgöras. Det blir i sådana fall omöjligt för klaganden att 
förutse om han kan avvakta besvärsinstansens prövning innan han över
liimnar barnet. Han riskerar niimligen att vitet döms ut om hans besvär 
inte leder till ändring i beslutet. 

I promemorian understryks att frågan om överflyttning av barn är en 
för berörda parter mycket allvarlig och kiinslig fråga och att det uppenbarligen 
många gånger iir olyckligt om överflyttning sker innan saken har hunnit 
prövas i besviirsmålet. Det föreslås diirfor att huvudregeln skall vara att 
beslut om överflyttning av barn inte liinder till efterriittelse förrän det har 
vunnit laga kraft. I det enskilda fallet bör dock liinsrätten ha befogenhet 
att förordna att dess beslut skall liinda till omedelbar efterriittelse. 

Vad som sålunda föreslagits i promemorian har godtagits av praktiskt 
taget samtliga remissinstanser. Även jag anser att förslaget bör genomföras. 

Bestämmelserna i 21 kap. 12 ~ FB bör alltsä ändras så. att liinsriittens beslut 

länder till omedelbar efterriittelse endast om rätten siirskilt har förordnat 
om det. Ett exempel på fall diir sådant förordnande kan vara påkallat iir 
att saken rör umgiingesriitt som skall utövas vid en niira förestående tidpunkt. 

Som har påpekats i promemorian kriiver den nu föreslagna lagiindringen 
att man iinclrar tilliimpningsföreskrifterna till 21 kap. 1-B. Denna fråga för 
anmiilas senare för regeringen. 
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6.5 Rättegångskostnad i Yårdnado;;h·ister 

Enligt huvudregeln i 18 kap. I~ riittegångsbalken (RBJ skall part som 
förlorar ett mål ersätta motparten hans rättegångskostnad. Gäller målet ett 
rättsförhållande som inte kan bestämmas annat iin genom dom. t. ex. iik
tenskapsskillnad eller vårdnad om barn. kan domstolen dock förordna att 
vardera parten skall biira sin kostnad. I praktiken torde emellertid denna 
möjlighet anviindas sparsamt. Kvittning torde framför allt ske niir parterna 
iir ense i den fråga som målet gäller. Annars tilliimpas regeln om förlorande 
parts ersättningsskyldighet även i indispositiva mål. 

I olika sammanhang, bl. a. i motioner i riksdagen, har krävts att bestiimmel
serna ändras så att rättegångskostnaderna i vårdnadsmål alltid kvittas. dvs. att 
vardera parten får bära sin kostnad. 

Enligt promemorian är det flera omstiindigheter som talar för att man 
vidgar domstolarnas möjligheter att förordna om kvittning av rättegångs
kostnaderna i vårdnadsmål. Det framhålls emellertid att även om man 
genomför en sådan reform. så behöver man inte för den skull föreskriva 
att kvittning alltid skall ske. Man skulle i stiillet kunna tiinka sig en regel 
enligt vilken kvittning alltid skall ske. om inte särskilda skiil föranleder 
annat. Domstolen skulle i så rall kunna ta hiinsyn till exempelvis i vad 
mån tappande part har hart fog t<ir sin talan. Tanken på en sådan regel 
avvisas emellertid i promemorian. De bestiimmelser som redan nu finns 
i 18 kap. 3 och 6 ~~ RB om ersiittningsskyldighet vid illojal och försumlig 
processföring torde enligt promemorian ge domstolen tillräckliga möjligheter 

att ingripa, om en riittegång om vårdnad inleds helt utan skäl. Det föreslås 
allts[1 att man i FB för in en regel om att vardera parten skall biira sin 

kostnad i \'årdnadsmål. 
Remissinstanserna har allmiint anslutit sig till tanken att man bör ge 

domstolarna större möjligheter att förordna om kvittning av rättegångs
kostnaderna i vårdnadsmål. På de flesta håll godtar man också promemo
rieförslaget. Några remissinstanser framhåller emellertid att det kan före
komma mål diir 18 kap. 3 eller 6 ~ RB inte kan tilliimpas men där för
h:lllandena ändå är sådana att det skulle framstå som stötande att kvitta 
riittegångskostnaderna. De berörda remissinstanserna föreslår diirfcir en regel 

om att kvittning skall ske niir siirskilda skiil inte föranleder annat. 
.Ä. ven jag anser att flera omständigheter talar för att domstolarnas möj

ligheter att förordna om kvittning i vårdnadsmål vidgas. Det kan i m{mga 

fall vara naturligt att föriildrar går till domstol med en vårdnadsfråga och 

att de därvid har olika uppfattning om hur vårdnaden bör ordnas. Från 
barnets synpunkt kan det också vara angeliiget att frågan om röriildrarnas 
lämplighet blir föremål för domstolsprövning. Detta giiller både i fall då 
föräldrarna vill upplösa en ordning med gemensam vårdnad och då det 

iir frt1ga om att flytta iiver v~1rdnaden från den ene f\iriildern till den andre. 
När en riittegång om vårdnad äger rum och vårdnadsfrågan iir tvistig. 

är domstolens uppgift inte primärt att avgöra vem av makarna som har 
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rätt eller fel utan att träffa ett <Jvgörande med hiinsyn uteslutande till barnets 
bästa. I övervägande antalet tvistiga vårdnadsmål är förhållandena dessutom 
sådana att bägge föräldrarna i och för sig får anses lämpliga som vård
nadshavare. Domstolens uppgift är då att avgöra vem av dem som med 
hänsyn till barnets bästa är liimpligast. Med nuvarande ersättningsregler 
innebär detta att en förälder som i och för sig iir lämplig som vårdnadshavare 
kan komma att ensam få stå för samtliga riittegångskostnader. Beaktas bör 
också att högre instans inte sällan kan komma till en annan slutsats iin 
den lägre i vårdnadsfrågan. Part som då förlorar i överrätten blir tvungen 
att betala både sina egna och motpartens rättegångskostnader inte bara i högre 
utan också i lägre instans. 

På grund av det sagda anser jag att gällande regler bör ändras så, att 
vardera parten i princip skall bära sina egna kostnader i vårdnadsmål. Sam

tidigt iir det uppenbart att det måste finnas ett korrektiv mot part som 
inleder rättegång helt utan skäl eller som annars gör sig skyldig till illojal 
eller försumlig processföring. Domstolarna måste alltså ha vissa möjligheter 
att avvika från en huvudregel om kvittning. Jag delar på den punkten den 
uppfattning som har kommit fram under remissbehandlingen om att be

stämmelserna i 18 kap. 3 och 6 ~~ RB inte ger domstolarna tillräckliga möj
ligheter att ingripa. Observeras bör bl. a. att bestämmelsen i 18 kap. 3 ~ 
om ersiittningsskyldighet vid inledande av onödig rättegång gäller endast 

det fallet att det är den vinnande parten som har inlett rättegången. 
Enligt min mening uppnår man en tillfredsställande ordning om man 

för vårdnadsmålens del för in regler motsvarande dem som f. n. gäller i 
sådana faderskapsmål där barnavårdsniimnden för talan. Huvudregeln bör 
alltså vara att vardera parten bär sina egna rättegångskostnader. Oberoende 
av utgången i målet bör·dock part kunna förpliktas att helt eller delvis 
ersiitta motparten dennes rättegångskostnader, om den förstnämnde har för
farit på sätt som avses i 18 kap. 3 eller 6 ~ RB eller om annars särskilda 
skiil föreligger. 

Observeras bör all vårdnadstvister vid domstol handläggs som ärenden 
i sådana fall där yrkande om vårdnad inte har framställts i mål om äk
tenskapsskillnad eller underhållsbidrag. Självfallet bör de nu föreslagna sär
skilda reglerna om kostnader i vårdnadsmål gälla iiven vårdnadsärenden. 

6.6 Följdändringar i andra författningar m. m. 

I promemorian föreslås att termerna äktenskaplig börd, barn i iiktenskap 
och barn utom iiktenskap rensas ut ur lagstiftningen i samband med att 
börds- och vårdnadsreglerna ~inclras. Enligt promemorian kan det visserligen 
inte alltid undvikas att man på olika områden har skilda regler. beroende 

på om ett barns föräldrar var gifta med varandra eller inte vid tiden för 
barnets födelse eller om de senare har ingått äktenskap med varandra. I 
så fall bör emellertid det angivna förhållandet direkt anges i de berörda 
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bestämmelserna. 
Vad som sålunda föreslagits har hälsats med tillfredsställelse av de flesta 

remissinstanserna. Det betonas från flera håll att ett slopande av termerna 
barn i och barn utom iiktenskap kan få betydelse niir det gäller att få bort 
de fördomsfulla attityder som barn till ogifta mödrar fortfarande kan bli 

utsatta för. 
Några remissinstanser iir emellertid avvisande till att de berörda termerna 

utgår ur lagtexten. Det framhålls att termerna är Wttfattliga och liitthanterliga 
och att ett slopande nödväncliggiir omständliga omskrivningar. 

För min del ansluter jag mig till den uppfattning som har förts fram 
i promemorian och i de flesta remissvaren. Även om det allmiinna synsiittet 

i familjefrågor har förändrats torde det alltjämt kvarstå en kiinsla av moralisk 
viirdering i samband med termerna barn i och barn utom äktenskap. Det 
är därför angeliiget att termerna rensas ut ur lagstiftningen. Att man diirvid. 

i fall då moderns civilstånd har betydelse för en viss lagregel.tvingas använda 
en något längre formulering än f. n. får enligt min mening accepteras. Jag 
tillstyrker alltså promemorieförslaget i den nu aktuella delen. 

Vad nu har sagts föranleder i första hand ändringar i Fil. Ändringar be
höver emellertid göras också i andra författningar där det talas om barn 

i och barn utom äktenskap. Vidare påverkas vissa regler av förslaget att 
en frånskild man inte automatiskt skall anses som far till barn som föds 
kort tid efter iiktenskapets upplösning. Även förslaget att en utomstående 
man skall kunna erkiinna faderskapet till gift kvinnas barn föranleder lag

iinclringar. 
De författningar som bör iindras i detta sammanhang iir militiirersiitt-

ningsfbrordningen ( 1950:261 ), lagen ( 1954:243) om yrkesskadeförsäkring. la
gen (! 958:642) angående blod undersökning m. m. i mål om äktenskaplig 
börd eller vid utredning av faderskapet till barn utom iiktenskap. barna
värclsJ,1gen 11960:97). lagen ( 1962:381 l om allmiin försäkring, namnlagen 
( 1963:521 ). lagen ( 1969:620) om ersättning i vissa fall för utgivna under
hållsbidrag. rättshjiilpslagen ( 1972:429) samt stuuiestödslagen ( 1973:349). 

Även i lagen (1950:382) om svenskt medborgarskap och religionsfrihets
lagen (1951 :680) behöver ändringar göras. Reaktas bör emellertid. såvitt gäller 

religionsfrihetslagen. att den är av kyrkolags karaktär och att den således 
inte kan ändras utan medverkan av kyrkomötet. Eftersom kyrkomöte inte 

torde komma att äga rum under de närmaste åren innebär detta att frågan 

om ändring i lagen t.v. får anstå. 
Lagen om svenskt medborgarskap är f. n. föremål för en allmän översyn 

inom ,irbetsmarknadsdepartementet. Jag har i samråd med statsrådet Leijon 
kommit fram till att de ändringar i lagen som bör göras med anledning 
av de nu aktuella iindringarna i FB:s faderskapsregler lämpligen kan vidtas 

inom ramen för arbetet inom arbetsmarknadsdepartementet. Något förslag 
om iindring i medborgarskapslagen läggs därför inte fram i detta samman-

hang. 
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Också de nya reglerna om vårdnad föranleder vissa följcHindringar i 
författningar utanför FB. Till de författningar som bör iindras nu hör, utöver 
studiestödslagen, brottsbalken. Jag iimnar i detta sammanhang också föreslå 

att ändringar görs i utsökningslagen ( 1877 nr 31 s. I), lagen ( 1947:529) om 
allmänna barnbidrag och införsellagen (! 968:621 ). 

Påpekas hör att det i och för sig kan finnas skäl att iindra såväl FB som 
andra av de nu angivna författningarna, utöver vad som föreslås här. För

fattningarna är emellertid f. n. föremål för visst utredningsarhete. Sålunda 

har familjelagssakkunniga (Ju 1970:52) i uppdrag att se över bl. a. FB:s regler 

om underhåll. medan namnlagen är föremål för översyn av namnlagsut
redningen (Ju 1972:06). 

De följdiindringar som bör göras i detta sammanhang ämnar jag kom

mentera närmare i specialmotiveringen. Jag vill här endast beröra ändring
arrn1 i lagen om allmänna harnhidrag. 

Enligt 4 ~ lagen om allmänna barnbidrag iir det modern ;5om har rätt 

att uppbära sådant bidrag för barnet. om barnet står under båda föriildrarnas 
vårdnad. Är modern till följd av frånvaro. sjukdom eller annan orsak for 

längre tid förhindrad att delta i vårdnaden har fadern rätt att uppbära bidraget. 
I andra fall iin då föriildrarna gemensamt är vårdnadshavare uppbiirs barn-

bidraget av den som har vårdnaden om barnet (4 ~ första stycket). 

Har harn placerats i enskilt hem genom barnavårdsnämndens försorg kan 

allmän försäkringskassa på framstiillning av barnavårdsniimnd förordna att 

barnbidraget skall uppbiiras av den som fostrar barnet. Har barnet placerats 
i enskilt hem av annan iin barnavårdsnämnden. kan försäkringskassan med

dela sådant förordnande elier rramstiillning av modern eller annan som 
normalt har rätt att uppbiira bidraget (4 ~ andra stycket). 

Om det befinns att den som enligt 4 ~ har riitt att uppbära barnbidrag 

inte iir skickad hiirför. kan forsiikringskassan på framst~illning av barna
vårdsniimnd förordna att bidraget skall betalas ut till den andra av föriildrarna 
eller till annan liimplig person. Om det föreligger synnerliga skiil kan för
siikringskassan förordna att bidraget skall betalas ut till niimnden att an

vändas till barnets biista (5~). 

Niir barnbidragen tillkom anfördes som skäl IOr att modern skulle till
erkiinnas r~itt till bidraget hl. a. att man då med större siikerhet torde kunna 
räkna med att bidraget verkligen kom barnet till godo och fick den stan

dardhöjande effekt som avsågs. Enligt min mening speglar det principiella 

företriiclet för modern rramfor fadern en föråldrad syn på kvinnans och 

mannens roller i hem och yrkesliv. Den naturliga utgängspunkten hör vara 

att fiir~ildrarna skall ha valfrihet nlir det giiller att bestiimma till vem av 
dem som barnbidraget skall betalas ut. Denna uppfattning har också fram

förts av familjepolitiska kommitten i betiinkandet (50U 1972:34) familjestöd 

och av riksförsiikringsverket i dess yttrande över promemorian. 

R i ksförsiik ri ngsverket friresfö att hestiimmelserna om barnbidrag iindras 
på s[1 s:itt att rlitten att upphiira bidraget då fiirlildrarna gemensamt har 

vårdnaden skall tillkomma modern, om fiiriildrarna inte anmiiler all det 
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skall betalas ut till fadern, och att det i annat fall skall utgå till den som 
har vårdnaden om barnet. Jag finner riksförsäkringsverkets förslag lämpligt 

och förordar att det genom förs i detta sammanhang. 

6.7 A'·gift för vård av omyndigs \'ärdehandlingar 

Aktier, ohligatiuner, pantbrev, skuldebrev och andra sådana viirdehand

lingar som tillhör omyndig skall enligt FH siittas ned i öppet forvar hos 

riksbanken eller annan bank. om handlingarnas sammanlagda värde över

stiger 5 000 kr. Om underåriga syskon har gemensam förmyndare, skall 

viirdchandlingarna riiknas samman. Fr. o. m. elen 1 januari 1976 giiller att 

ncdsiittning behöver ske endast om handlingarnas sammanlagda värde över
stiger ett helopp motsvarande tva gånger gällande basbelopp enligt lagen 
om ailmiin försiikring samt atl förmyndaren diirvid skall räkna 

samman viirdehandlingarna i saqllliga fbrmynderskap som han innehar. 

Nedsatta handlingar skall vårdas av banken i enlighet med bestämmel
serna i lagen ( 1924:322) om vård av omyndigs viin.lchandlingar (YL). för 

sin värd får banken tillgodoriikna sig en årlig avgift som inte får överstiga, 

när det gäller inhemska viirclehandlingar två kronor och när det gäller ut

Hindska viirdehandlingar en krona för varje påbörjat tusental kronor av hand

lingarnas värde (8 ~ VU. 
De nu giillande förvaringsavgifterna fastställdes år 1963. Genom en lagänd

ring år 1974 <SFS 1974:1042) har emellertid bestämts att avgifterna skall 

höjas till tre resp. två kronor för varje påbörjat tusental kronor av hand
lingarnas viirde. Lagiindringen triider i kraft elen 1 januari 1976. 

Bankföreningen har i en skrivelse fört fram uppfattningen att de avgifter 
som bankerna har riitt att ta ut för vård av omyndigs värdehandlingar inte 
förslår att tiicka kostnaderna för bankernas förvaltningsarhete samt att kost
naclstiickning inte heller kommer att uppnås med de högre avgifter som 

rår tas ut för förvaltning som sker efter den 1 januari 1976. 

Bank föreningens uppfattning delas av nertalet av de remissinstanser som 
har hörts i anledning av skrivelsen, hl. a. bankinspektionen och sparbanks

fi.:ireningen. Dessa instanser anser det alltst1 motiverat med en höjning av 

avgifterna utöver den som intriider vid kommande årsskifte. 
För min del anser jag att en utgångspunkt vid bestiimmandet av 

ifrågavarande avgifter är att bankerna skall fä kostnaclstfa:kning för elen 
värd av omyndigs viirdehandlingar som det enligt lag åligger dem att utföra. 

Jag anser mig höra godta bankföreningens uppfattning att ytterligare av

giflshöjningar behiivs för att full kostnadstiickning skall uppnå~. 

Niir det giiller friigan om hur avgifterna niirmarc skall bestiimmas anser 

jag till en hö~jan liksom hankfrireningen all den nuvarande liigre avgiften 

för vård av utliindska drdehandlingar hör slopas. så att samma avgift giiller 

för utliindska och inhemska viirdehandlingar. 1 praktiken torde niimligen, 

som hankforeningen har framhållit, arbetet med vården av de utländska 
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handlingarna vara lika arbetskrävande som vården av de inhemska. 

När det sedan gäller själva konstruktionen av avgifterna framgår såväl 

av bankföreningens skrivelse som av remissyttrandena att enbart värde

baserade avgifter inte ger ett riktigt resultat, eftersom kostnaderna för vården 

till stor del står i proportion till antalet värdeposter som var för sig ur för

valtningssynpunkt utgör en särskild enhet och kräver individuella insatser 

i form av bevakning m. m. På grund hiirav bör följande ändringar i systemet 

göras. Den värdebaserade avgiften bör behållas som en grundavgift och 

härvid höjas, så att den per år utgör högst fyra kronor för varje påbörjat 

tusental kronor av handlingarnas värde. Samtidigt bör den värdebaserade 

grundavgiften kompletteras med ett system av tilläggsavgifter. Lämpligen 

kan tilläggsavgifterna efter förebild av vad som gäller för andra förvar än 

omyndigförvar bestämmas så, att bankerna får ta ut högst 12 kronor dels 

för varje vid av giftsperiodens början inneliggande handling, post av ensartade 

handlingar eller slutet konvolut, dels för varje deponering eller uttag under 
avgiftsperioden av sådana handlingar. Härvid bör begreppet post av ensartade 

handlingar tolkas så, att exempelvis aktier skall anses utgöra en post, oavsett 

om det är fråga om aktier i ett eller nern bolag. 

I likhet med sparbanksföreningen finner jag det övernödigt att, som bank

föreningen har föreslagit, ytterligare komplicera avgiftsbestämmelserna med 

en tilläggsbestämmelse om en minsta sammanlagd avgift. 

Jag vill betona att samtliga de avgifter som jag nu har förordat är maxi

miavgifter. I den mån kostnaden för ett förvar eller för en åtgärd understiger 

den högsta tillåtna avgiften, bör alltså endast det lägre belopp som motsvarar 

kostnaden tas ut. 

6.8 Ikraftträdande m. m. 

Den nya lagstiftningen bör lämpligen träda i kraft den I januari 1977. 

Vissa övergångsfrågor uppstår i samband med ikraftträdandet av de nya 

reglerna om faderskap. Klart är naturligtvis att de nya bestämmelserna blir 

tillämpliga fullt ut i fråga om barn som f6ds efter ikraftträdandet. När det 

gäller barn som har fötts dessförinnan blir äldre rätt tillämplig på så sätt 

att om en man enligt de äldre bestämmelserna har varit att anse som far, 

så skall han anses som far även efter ikraftträdandet av de nya reglerna. 

Om alltså frånskild kvinna har fött barn före ikraftträdandet och födelsen 

har ~igt rum så kort tid efter äktenskapsskillnaden att barnet kan vara avlat 

dessförinnan, så skall den frånskilde mannen även efter ikraftträdandet anses 

som far till barnet. Detta torde inte kräva någon särskild övergångsbestäm

melse. 

De nya reglerna om att en utomstående man kan erkänna faderskapet 

till barn, vartill moderns make enligt lagen är att anse som far, bör gälla, 

oavsett om barnet är fött före ikraftträdandet eller ej. Mera tveksamt är 

i vad mån moderns make eller hennes förutvarande make skall få föra 

talan om att han inte är far till barnet, i fall då det är fött före ikraftträdandet. 

11 Riksdagen 1976. I sam/. Nr 170. 
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Har han inte försuttit de frister som tidigare gällt för väckande av sådan 

talan, är det dock klart alt han efter ikraftträdandet bör kunna föra talan 

om faderskapet. Övervägande skäl talar för att han bör kunna väcka talan 

även i fall då han har försuttit en äldre talefrist. I annat fall skulle de nya 

bestämmelserna få alltför liten räckvidd. Om däremot en tidigare väckt 

talan har ogillats genom lagakrafUigande dom på annan grund än att en 

talefrist har försuttits, bör ny talan om samma sak i enlighet med allmänna 

principer vara utesluten. 

Är mål angående makes faderskap anhängigt vid tidpunkten för de nya 

reglernas ikraftträdande, bör de nya reglerna om förutsättning för talans 

bifall tillämpas. Om det alltså utreds att modern har haft samlag med annan 

än maken, bör talan bifallas om det med hänsyn till samtliga omständigheter 

är sannolikt att barnet har avlats av den andre. 

De nya reglerna innebär en kraftig inskränkning i rätten för arvingar till 

avliden man att väcka talan om dennes faderskap. Har talan väckts före 

ikraftträdandet med iakttagande av gällande tidsfrister och är målet alltjämt 

anhlingigt vid ikraftträdandet, bör dock talan prövas slutligt titan hinder 

av att rätten att föra talan har fallit bort enligt de nya bestämmelserna. 

När det gäller förutsättningarna för bifall till talan bör emellertid även i 

detta fall de nya reglerna tillämpas. 

Vad dlirefter beträffar de nya reglerna om vårdnad torde några övergångs

problem knappast uppstå. Reglerna bör gälla fullt ut i och med ikraftträ

dandet. 
Vid faderskapslagens tillkomst fogades vissa övergångsbestämmelser till 

lagen. Bestiimmelserna innebar till en början att i fråga om barn utom äk

tenskap, som har fötts före utgången av år 1969, skulle alltjämt Uldre lags 

bestämmelser gälla beträffande barnavårdsmannens skyldighet att sörja för 

all barnets börd fastställs. Den nya bestiimmelsen om skyldighet att föra 

talan mot den man eller de miin som skäligen kan komma i fråga som 

for till barnet skulle dock äga tillämpning även i sådant fall. 

I övergångsbestämmelserna till faderskapslagen föreskrivs vidare att i mål 

om faderskap till barn utom äktenskap kan talan om barnets egenskap av 

trolovningsbarn enligt äldre lag tas upp till prövning, om barnet är fött 

före den nya lagens ikraftträdande eller den uppgivne fadern har avlidit 

före ikraftträdandet. 

I samband med barnavårdsmannainstitutionens avskaffande den I januari 

1974 kompletterades övergångsbestämmelserna med en föreskrift om att 

äldre lags bestämmelser om barnavårdsman i stället skulle giilla barnavårds

nämnden. 
Tidigare har föreslagits att de nuvarande reglerna i faderskapslagen skall 

arbetas in i FB. Detta innebiir att faderskapslagen bör upphävas i samband 

med att de nya reglerna siitts i kraft. De nu behandlade övergångsbestäm

melserna till faderskapslagen bör dock alltjämt gälla. Uimpligen bör de tas 

in bland övergångsreglerna till ändringarna i fB. 



Prop. 1975176:170 163 

7 Upprättade lagförslag 

I enlighet med det anförda har inom justitiedepartementet upprättats för

slag till 

I. lag om ändring i föräldrabalken, 

2. lag om ändring i brottsbalken, 

3. lag om ändring i utsökningslagen (1877 nr 31 s. I), 

4. lag om ändring i lagen ( 1924:322) om vård av omyndigs värdehandlingar, 

5. lag om ändring i lagen <1947:529) om allmänna barnbidrag, 

6. lag om ändring i militärersättningsförordningen (1950:261 ), 
7. lag om ändring i lagen 0954:243) om yrkesskadeförsäkring, 

8. lag om ändring i lagen ( 1958:642) angående blodundersökning m. m. 

i mål om liktenskaplig börd eller vid utredning av faderskapet till barn 

uton1 äktenskap, 

9. lag om ändring i barnavårdslagen (l 960:97), 
10. lag om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring, 

11. lag om ändring i namnlagen (1963:521), 
12. lag om ändring i införsellagen (1968:621), 
13. lag om ändring i lagen ( 1969:620) om ersättning i vissa fall för utgivna 

underhållsbidrag, 

14. lag om ändring i rättshjälpslagen (1972:429), 
15. lag om ändring i studiestödslagen ( 1973:349). 

Vid upprättande av lagförslagen har samråd skett, såvitt gäller 5, 7, 9 

och 10 med chefen för socialdepartementet, beträffande 6 med chefen för 

försvarsdepartementet och beträffande 15 med chefen för utbildningsde

partementet. 

Förslagen bör fogas till protokollet i detta ärende som bilaga J. 

8 Specialmotivering 

8.1 Förslaget till lag om ändring i föräldrabalken 

De förslag som har lagts fram i det föregående föranleder omfattande 

ändringar i FB. Utöver ändringar av saklig natur är ett flertal redaktionella 

ändringar påkalhv'.e. Jag har hiirvid också ansett det lämpligt att i viss om

fattning ändra FB:s disposition. Utgångspunkten har varit att faderskaps

lagens bestämmelser, som till övervägande del är av processuell natur, bör 

flyttas över till FB. På grund av sammanhanget med de materiella reglerna 

om faderskap har de placerats i 2 och 3 kap. För att man skall vinna större 

enhetlighet och överskådlighet har jag då ansett att också de processuella 

bestämmelser i 20 kap. som rör särskilda mål- eller ärendegrupper, nämligen 

faderskap, adoption, vårdnad, underhåll, omyndighetsförklaring och hävan-
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de av sådan förklaring samt förordnande och entledigande av förmyndare 

och god man, bör flyttas från 20 kap. och placeras i de kapitel som innehåller 

de materiella reglerna om de olika instituten. Kvar i 20 kap. står enligt 

departementsförslaget i huvudsak vissa allmänna rättegångsbestämmelser. 

I kap. Om jaderska1w1 fil/ barn 

Fiirsw s1ycke1 anger de fall i vilka faderskapet till el! barn följer direkt 

av lagen. Som har berörts i avsnittet 6.2.1 har dessa fall inskränkts till 

sådana situationer då modern är gift vid barnets födelse eller då hon vid 

denna tidpunkt är änka och maken har avlidit inom sådan tid att barnet 

har kunnat avlas dessförinnan. Mannen i äktenskapet är då enligt lagrummet 

att anse som far till barnet. Är modern vid barnets födelse omgift följer 

direkt av lagen att det är mannen i det nya äktenskapet som är all anse 

som barnets far, oberoende av om barnet har fötts på sådan tid att det 

har kunnat avlas i moderns tidigare äktenskap. Det fallet att modern vid 

barnets födelse är ogift eller frånskild omfattas inte alls av lagrummet. Utan

för lagrummet faller också den situationen att modern är änka sedan så 

lång tid tillbaka att barnet inte kan ha avlats före mannens död. 

Med de nu föreslagna reglerna undviker man det problem som finns 

i dag, nämligen att i vissa fall två män enligt lagens ordalydelse kan vara 

att anse som barnets far. Om en änka gifter om sig kort tid efter mannens 

död och i det nya äktenskapet föder barn på sådan tid att det kan vara 

avlat i det tidigare äktenskapet kan enligt de nya reglerna endast maken 

i det nya äktenskapet anses som far till barnet. Detta överensstämmer också 

med de anvisningar till folkbokfciringsmyndigheterna som f. n. giiller i mot

svarande situation. 

Lagrummet innehåller inte någon regel om konceptionstid i fall då modern 

har blivit äi1ka, dvs. någon regel om hur lång tid efter mannens död ell 

barn kan födas för att anses vara avlat av honom. Denna fråga får liksom 

hittills avgöras i praxis. 

Presumtionen om den äkta mannens faderskap kan hävas av domstol, 

som alltså kan förklara att den äkta mannen inte är barnets far. Presumtionen 

om makens faderskap kan också hävas genom att en annän man erkiinner 

faderskapet. Närmare regler i dessa frågor finns i 2 och 4 ~~. I andra srrckcr 

av förevarande paragraf föreskrivs därför att vad som siigs i första stycket 

inte gäller, om rätten enligt 2 ~ förklarar att moderns make inte lir far till 

barnet eller om annan man enligt 4 ~ erkänner faderskapet. 

paragrafen anges under vilka förutsiittningar faderskapspresurntionen 

enligt I ~första stycket kan hävas av domstol. De olika fall som kan föranleda 
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hiivning av fi1derskapet har tagits upp i tre olika punkter. Reglerna motsvarar 
i sina huvuddrag bestiimmelserna i nuvarande 2 kap. 4 ~ FB. 

Den första punkten avser det fallet att det Ur utrett att modern har haft 
samlag med annan man iin sin make under tid då barnet kan vara avlat. 
Under förutsiittning att domstolen med hänsyn till samtliga omstiindigheter 
!inner det sannolikt att den andre mannen är far till barnet skall fader
skapspresumtionen hävas. Bestämmelsen skiljer sig något från motsvarande 

regel i 2 kap. 4 * FB. Enligt sistniimnda lagrum krävs att det måste antas 
att den andre mannen Ur barnets far. I departementsförslaget har kravet 
alltsä n~1got mildrats så att det överensstämmer med förutsättningen för 

att någon skall förklaras som far i mål om fastställande av faderskap (5 *>· 
Detta gör det bl. a. liittare att i samma mål behandla frågan om hiivande 
av faderskapspresumtionen enligt förevarande paragraf m:h frågan om fast
stiillande av nytt faderskap för barnet. Möjligheterna hiirtill skall behandlas 

niirmare under 3 kap. 16 *· 
Andra och tredje punkterna tar sikte på fall då det inte Ur visat att modern 

har haft samlag med annan man Un maken. Faderskapspresumtionen för 

maken skall i så fall hiivas om det på grund av barnets arvsanlag eller 
annan särskild omstiindighet måste hållas för visst att maken inte iir barnets 
far (andra punkten) eller om barnet har avlats före äktenskapet eller under 
c.Jet att makarna levde åtskilda och det inte är sannolikt att de haft samlag 
med varandra under den tid då barnet kan ha avlats (tredje punkten). I 
nuvarande 2 kap. 4 ~ krävs ytterligare att den omständigheten att makarna 
levde åtskilda berodde på söndring mellan dem eller på att domstol förordnat 
om sammanlevnadens hävande. Enligt departementsförslaget räcker det 

med att det utreds att makarna rent faktiskt inte har levt samman. 
Bestiimmelser motsvarande nuvarande 2 kap. l-3 g om vem som får 

föra talan om hiivande av faderskapspresumtionen enligt I * första stycket 
har tagits upp i J kap. I och 2 ~~. 

Som niirmare skall behandlas under 4 ~kan faderskapspresumtionen enligt 
1 ~ första stycket unc.Jer vissa omstiindigheter hiivas också genom att annan 
man erkiinner faderskapet till barnet. 

Paragrafen gäller i första hand fall då antingen förhållandena inte är sådana 
<lit make enligt I ~ första stycket skall presumeras vara far till barnet eller 

då faderskapspresumtionen har hiivts. Enligtfiirsta s111cke1 fastställs faderskap 
i sädana fall genom erkännande eller genom dom. I likhet med vad som 
nu giiller enligt 3 kap. 2 ~ FB föreskrivs i andra s(vckl'I att erkännande 
kan ske även före barnets födelse. 

Som har niimnts vid 1 ~ skall faderskap till barn som föds efter skilsmässa 
alltid faststiillas enligt denna paragraf och detta oberoende av om födelsen 
skett på sådan tid att barnet kan ha avlats före upplösningen av moderns 
äktenskap. 
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Som närmare skall beröras i anslutning till 4 * kan erkännande i vissa 
fall komma i fråga iivcn om I ~ första stycket är tillämpligt och moderns 
make alltså skall anses som far till barnet. En erinran härom har tagits 
upp i första stycket av förevarande paragraf. 

Fiirs1a s1yckc1 motsvarar nuvarande 3 kap. 2 * FB första och andra stycke
ena med undantag av föreskriften om alt erkännande kan ske även före 
barnets födelse. Denna föreskrift har som tidigare nlimnts fått ny placering 

i 3 * andra stycket. 
A 11</ra s1yckc1 innehåller en ny regel om erkännande av faderskapet i sådana 

fall då modern var gift vid barnets födelse och hennes make alltså enligt 
I ~ första styck..-:t skall anses som far till barnet. Lagrummet är avsett att 

tillämpas i sådana fall då det för såväl modern som hennes make står 
klart att annan man är far 'till barnet och denne är villig att erkänna fa
derskapet. Genom erkännandet fastställs att det är den andre mannen och 
inte moderns make som är barnets far. För att erkännandet skall vara giltigt 
kriivs alltid, förutom vad som föreskrivs i första stycket, att det godkänns 
skriftligen av såväl modern som av den man som var hennes make vid 
tiden for barnets födelse. Moderns godkännande är alltså nödvlindigt även 
om barnet har uppnått myndig ålder. Är barnet myndigt krävs däremot 
inte godkännande av barnavårdsnämnden, utan i stiillet skall barnet sjlilvt 
godkänna erkännandet. Det sagda innebär att det anvisade förenklade för
farandet för hävande av presumtionen om den iikta mannens faderskap 
kan komma till användning endast om både den iikta mannen och modern 
är i livet och är kapabla att avge en viljeförklaring av angivet innehåll. 

I 1redic s1yckc1 föreskrivs att rätten skall förklara erklinnande sakna verKan 
mot den som har avgett det, om det senare visas att han inte är far till 
barnet. Bestämmelsen överensstämmer nästan helt med motsvarande regel 
i nuvarande 3 kap. 2 * tredje stycket FB. Uttrycket att erkännandet saknar 
verkan "mot" den som har avgett det har valts med tanke på erkiinnanden 
som har lämnats enligt paragrafens andra stycke. Härigenom förhindras 

att moderns make automatiskt kommer att på nytt anses som far till barnet, om 
erkännandet förklaras sakna verkan. 

Paragrafen, som innehåller den materiella bestämmelsen om när domstol 
skall förklara en man vara far, överensstämmer i sak helt med nuvarande 

3 kap. 3 ~ FB. 

2 kap. Om barnavårdsnämnds ml'dl'erkan vid fas1.1·1ällandl' al' fadNskap 
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Fiir.~1a sznket motsvarar nuvarande 3 kap. 4 ~ första stycket FR. 

Andra .wycke1 är nytt. Det ger barnavårdsnämnden möjlighet att utreda 
frågan om vem som är far till ett barn, även om enligt I kap. I ~ första 
stycket moderns make presumer<L'> vara far till barnet. En förutsättning är 
emellertid att vårdnadshavare för barnet, dvs. i normalfallet modern eller 
hennes make, begär att barnavårdsnämnden skall verkställa utredning. Har 
vårdnaden om barnet tillagts en särskilt förordnad förmyndare är det han 
som är behörig att begära att barnavårdsnämnden skall verksfalla utredning. 
Det krävs emellertid att någon av vårdnadshavarna är kyrkobokförd eller 
vistas i landet. Om så inte är fallet krävs att barnet iir svensk medborgare. 
Skulle moderns make inte vara vårdnadshavare, har han iimlå rätt att påkalla 
barnavårclsniimndsutredning. 

En ytterligare förutsättning för att utredning skall siittas i gång iir i samtliga 
fall att nämnden finner det lämpligt. Nämnden bör alltså göra en viss för

handsprövning av det befogade i att sätta i gång en utredning. Skulle ex
empelvis en makes misstankar om att han inte iir far till barnet framstå 
som uppenbart obefogade, bör n~imnden kunna viigrn att göra utredning. 

Är de nu angivna villkoren uppfyllda, skall barnavårdsniimnclen börja 
utreda frågan om faderskapet utan att avvakta att det genom lagakraföigande 
dom har fastställts att moderns make inte iir far till barnet. Som närmare 
skall beröras under 3 kap. 16 ~ blir det enligt departementsförslaget också 
möjligt att i samband med en talan om hävande av elen iikte mannens 
faderskap föra talan mot annan man om faststiillancle av faderskapet. 

I trec(ie stycke! föreskrivs att talan mot barnavårclsniimncls beslut att 

inte påbörja utredning då sådan har påkallats enligt andra stycket förs hos 
liinsstyrelsen genom besvär samt att talan mot Hinsstyrelsens beslut förs 
genom besviir hos kammarriitten. 

2 ' ' 
Paragraren, som i huvudsak motsvarar nuvarande 3 kap. 5 ~ FB. innehåller 

bcstiimmclser om vilken barnavårdsnämnd som det åligger att fullgöra upp

gift enligt I ~. att sörja för att faderskapet till barnet faststiills eller att i 
övrigt göra faderskapsutredning. Påpekas bör att i sådana fall då utredning 
skall göras till följd av begäran enligt I ~ andra stycket utövas vårdnaden 

om barnet normalt av modern och maken gemensamt. Enligt sista punkten 
i förevarande paragraf skall man då ta hänsyn till var modern iir kyrkobokförd 
eller vistas. niir det giiller att avgöra vilken barnavårdsniimncl som skall 
verkstiilla utredning. 

3 ' ' 
Paragrafen motsvarar nuvarande 3 kap. 6 ~ FB. Den blir tilliimplig också 
fråga om sådan utredning som avses i I ~ andra stycket. 
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I enlighet med vad som har föreslagits i avsnittet 6.2.2 har bestämmelserna 
i lagen ( 1969:618) om fastställande av faderskapet till barn utom äktenskap 

(faderskapslagen) arbetats in i FB. Förevarande paragrafer motsvarar 2-5 ** 
faderskapslagen och blir tillämpliga även i fråga om utredning som avses 

i I * andra stycket. 
Vad giiller 5 :. där det sägs att barnavårdsnämnden bör bereda den som 

kan antas vara far tillfälle att erkiinna faderskapet, är det naturligtvis i fall 

då utredning har begärts enligt I * andra stycket en förutsättning att såväl 
modern som hennes make iir införstådda med att erkännande skall ske. 

Enligt 6 ·: bör barnavårdsnämnden verka för att blodundcrsökning äger 
rum beträffande modern, barnet och den som kan eller skall anses vara 
far till barnet, om denne begär det eller anledning finns till antagande att 
modern har haft samlag med mer än en man under tid då barnet kan vara 
avlat. I fall då utredningen har begärts enligt 1 * andra stycket kan alltså 
alltid moderns make begära blodundersökning, liksom annan man som enligt 

barnavårdsniimndens utredning kan vara barnets far. 

Paragrafen motsvarar 6 ~ faderskapslagen. Första stycket, som handlar 
om barnavårdsnämndens skyldighet att föra protokoll, är tillämpligt både 
när nämnden enligt 1 ~ första stycket har att sörja för att faderskap fastställs 

och när niimnden enligt 1 ~ andra stycket har påbö~jat fadcrskapsutrcdning. 
Andra stycket innehåller en föreskrift om att barnavårdsnämndens ut

redning bör bedrivas skyndsamt och att den skall vara avslutad inom ett 
år från barnets födelse, om inte s:irskilda skiil föranleder annat. Det anges 
uttryckligen att denna tidsangivelse gäller endast sådana fall då barnavårds
niimnden enligt I * första stycket har att sörja för att faderskapet till barnet 
faststlills. 

J kap. Vissa bes1ämmelser om rä11egå11ge11 i mdl om .faderskap 

Mål om .förklaring an 1•iss man 1~i är/'adl'I' 

De mål som avses under denna rubrik är mål enligt I kap. 2 *om hävande 

av den legala faderskapspresumtionen. 

I ' ~ 

Paragrafen motsvarar nuvarande 2 kap. l och 2 ~~ FB. I enlighet med 
vad som har föreslagits i avsnittet 6.2.1 har emellertid i departementsförslaget 

de frister som f. n. gäller för mannens rätt att väcka talan om hävande 
av faderskapspresumtionen slopats. I .törs/a s1yckc1 föreskrivs därför endast 
att mannen, om han vill vinna förklaring att han inte iir far till barnet, 
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skall väcka talan hUrom mot barnet eller mot dess arvingar, om det har 
avlidit. 

I andra och 1rcc(je s1ycke11a anges under vilka förutslittningar mannens 

arvingar, om denne har avlidit, kan väcka talan om att mannen inte iir 

. far till barnet. I enlighet med vad som gäller enligt nuvarande 2 kap. 2 ~ 

FB är det var och en som jämte eller näst efter barnet är berättigad till 

arv efter mannen som under vissa fårutsiittningar har riitt att viicka·sådan 

talan. EfterUimnar mannen jämte maka efterarvingar som anges i 3 kap. 

I ~ lirvdabalken har var och en av dem motsvarande rUtt att vlicka talan. 

Arvingarnas riitt att viicka talan om mannens faderskap hur begriinsats 

vUsentligt i förhållande till vad som gäller f. n. Bakgrunden till bestlim
melserna är följande. 

Enligt glillande rätt iir arvingurna uteslutna från taleriitt, om mannen efter 

barnets födelse har erkänt det som sitt. Denna princip har jag ansett böra 

gälla även i fortsättningen. Principen bör giilla oberoende av om mannen 

har känt till eller haft skiil att anta utt modern under konceptionstiden 
haft samlag med annan man. 

Vad diirelkr giiller det fallet att den avlidne mannen inte har erldnt 

barnet som sill hör beaktas att del vid hans rrt111falle kan ha forllutit åtskilliga 

är från barnets födelse. Att mannens arvingar i en sådan situation skulle 

ha riitl att viicka talan om mannens faderskap kan inte ;mses Wmpligt. 

Fdgan iir då om arvingarna bör ha en sådan rlitt. om mannens död har 
intriiffat kortare tid efter barnets födelse. Olika synpunkter gör sig hiir giil

lancle. Jag har dock ansett övervägande sklil tala för all mannens arvingar 

inte skall ha någon rlitt att väcka talan om hans faderskap till barnet när 

han själv inte har vidtagit några åtgärder för att få detta upphävt. I luvucl

regeln bör därför vara att arvingarna till mannen inte har någon talerätt. 
Denna ståndpunkt intas också i promemorian. Vidare har så gott som samt
liga remissinstanser anslutit sig till förslaget i elen delen. 

Fullt ut kan emellertid elen angivna huvudregeln inte gUlla. I promemorian 
sägs att arvingarna till en början bör ha rlitt att vlicka talan. om mannen 
har dött före barnets födelse. Taleriitt bör vidare forcligga. om mannen vis
serligen avled efter barnets födelse men han aldrig kiinde till födelsen. 

Vad som sålunda föreslås har allmänt godtagits under remissbehandlingen. 
och iiven jag har ansett att förslaget på denna punkt är Uimpligt. 

Enligt gällande riill iir mannen bevarad i sin taleriitt utan tidshegriinsning. 

om han visserligen känner till barnets existens men inte har varaktigt sam

manbott med barnet. Anledningen härtill är all det i sådant fall ofta står 

klart får berörda parter att mannen inte iir far till barnet. Om barnet i detta 

liige viicker talan mot mannen som grundas ptl att barnet har iiktenskaplig 

börd. t. ex. en talan om underhåll. prekluderas mannens rlitt att deka talan 

mot barnet inom ett år från det han erhåller del hlirav. Om emellertid barnet 
inte vikker sådan talan och mannen avlider. har mannens arvingar mot

svarande rätt att väcka talan mot barnet om iiktenskaplig börd. En regel 
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av cktta slag bör enligt promemorian finnas iiven i lonsiittningen. Jag delar 
den uppfattningen. Om mannen inte har varaktigt sammanbott med barnet 

och heller inte har crkiint barnet hiir alltsa, om han avlider, hans arvingar 
ha dtt att \'iicka talan mot barnet om hans l~tderskap. Deras riitt hiirtill 
bör dock, som föreslås i promemorian. vara utesluten. om talan so111 grundats 
p{1 att mannen iir far till barnet har viickts mot honom under hans livstid 
och det diireftcr vid hans död har förflutit mer iin ett [ir frän det han fick 
del a\' barnets talan. 

I enlighet med det anförda föreskrivs i andra .1·tycket att arvingarna har 
riitt att viicka talan 0111 mannens faderskap. om han inte har varaktigt sam
manbott med barnet och heller inte efter barnets födelse har erkUnt det 
som sitt. An·ingarnas talcriitt iir dock utesluten. om vid mannens död mer 

iin ett år förflutit från det att han fått del av talan som viickts mot honom 
och ~om grundats på att han Ur far till barnet. 

Har arvingarna enligt andra stycket riitt att viicka talan om mannens 
faderskap och har dödsboet utsatts för anspråk som grundas på att mannen 
iir far till barnet. måste arvingarna enligt tredje stycke! instiim111a sin talan 
inom ett ar från det att anspräkct mot dödsboet frams@ldes. Bestiim111elsen 
h,1r sin lfä)tsvarighet i nuvarande 2 kap. 2 ~ andr't punkten FB. 

Paragrafen. so111 handlar om barnets riitt att viicka talan om hiivande 
av faderskapspresumtion. 111otsvarar nuvarande 2 kap. 3 ~ FI3. 

1 ' - ' 
Paragrafen. som innehåller forumbestiim111clser. motsvarar nuvarande 20 

kap. I och 14 ~~ r-B. 

Paragrafen, som bl. a. reglerar frågan om vem som fär föra talan for un
derårig part. motsvarar nuvarande 20 kap. 2 ~ FB i dess lydelse enligt sr-s 

1974:1038. 
I promcmorieförslaget har so111 ett tredje stycke tagits upp vissa bestiim

mclser om riitt f(_ir S\'arnnclcn att påkalla prövning av frågan om hiivande 

a\· faderskapspresumtion i fall då kiiranden återkallar sin talan. Bestiim

mclserna har utsatts for kritik a\· ett par rcmissinstanser. för 111in del har 
jag ansett bestiimmelserna onödiga. ~[1gon motS\'arighet till de111 har diirför 

inte tagits upp i dcpartementsförslaget. 
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M dl 0111 /i1s1s1dl/a11de ar .fädcrskap 

5 ~ 

I paragrafen anges vilka som iir beriittigade att föra talan om foststiillande 
av faderskap för ett barn som iir underårigt. I fall som avses i 2 kap. I ~ 
fors barnets talan av barnavårdsnämnden. Härmed avses i första hand fall 
då ingen man enligt I kap. I ~ automatiskt skall anses som barnets far 
och då det enligt 2 kap. I ~ första stycket åligger barnavårdsnämnden att 
sörja för att faderskapet faststiills. Barnavfadsnämnden har emellertid riitt 
att föra talan även i fall då visserligen viss man skall presumeras vara far 
men talan har viickts om att han skall frånkännas faderskapet. Som jag 
närmare skall beröra vid 16 ~ har då nämnden möjlighet att - sedan fa
derskapsutredning har skett- till gemensam handfaggning med nyssnämnda 
talan viicka talan om fastställande av faderskap. 

Vid sidan om barnavårdsnämnden får barnets talan alltid föras av modern, 
om hon iir vårdnadshavare. Denna talerätt giiller, även om modern inte 

har uppnätt myndig ålder. Talan får vidare alltid föras av särskilt förordnad 
förmyndare för barnet. Dessa bestiimmelser motsvarar dem som nu är in
tagna i 7 ~ första stycket faderskapslagen. 

Påpekas bör att moderns resp. särskild förmyndares talerätt gäller även 
i andra mål om faststiillande av faderskap till underårig än sådana diir bar
navårdsnämnden enligt 2 kap. I ~har att verka för faderskapets faststiillande. 

6 ~ 

Paragrafens ./iirsta p1111k1 motsvarar delvis 7 ~ andra stycket faderskaps
lagen. Bestämmelsen gäller emellertid inte bara fall då det åligger barna
vårdsnämnden att verka för faderskapets fasts@lande utan också övriga 
situationer. Vad barnavårdsniimndsfallen beträffar innebär bestämmelsen 
liksom nu att nämnden är skyldig att föra talan mot den eller de män 
som skiiligen kan komma i fråga som far till barnet. I lärvid skall beaktas 
vad som har kommit fram vid nämndens utredning eller under målets hand
liiggning vid domstolen. 

;.;, \'en i fall da barnavårdsniimnden beslutar att v~icka talan om fastsUllande 
av raderskap till gemensam handläggning med talan om förklaring att viss 
man inte iir far till barnet, skall talan föras mot den eller de män soni 
enligt niimnclens utredning skiiligen kan komma i fr{1ga som far till barnet. 

Kan flera miin komma i fräga som far. kan det dock ibland vara l~impligt 

att nämnden avstår från sädan gemensam handläggning som nu har niimnts 
llCh i stiillet avvaktar utgi1ngen av den talan som iir anh~ingig för att, om 
denna talan bil~tlls, viicka talan om faststiillandc av E1derskapct llir sig. 

Andra f'llllkle11 motsvarar 9 ~ fadcrskapslagen och fi.ireskriver att i avliden 
mans st~ille skall stiimmas de arvingar till honom som anges i 2 ~. Detta 
torde ha gällt redan tidigare även i mål där barnavårclsniimnden inte hart 
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att föra talan. Bcs!Ummelsen blir nu, genom placeringen FB, tilliimplig 
i alla mål om faststlillande av faderskap. 

7 ' ' 
hirsra s1,rckc1 motsvarar helt I 0 ~ första stycket faderskapslagen. I lag

ru mmct regleras allts<I vid vilken domstol talan skall viickas i sådana mål 
diir det enligt 2 kap. I ~ första stycket äligger barnavilrdsniimnden att sö~ja 
för att faderskapet till barnet faststiills. Vidare innehåller lagrummet en be
stiimmelse om överflyttning av mål. 

Andra stycket avser mål i vilka det inte åligger barnavårdsnlimnden all 
sörja för att faderskapet faststiills. I sådana mål får talan viickas vid riitten 
i tkn ort diir mannen eller. om det iir flera miin som instiims. en av dem 
har sitt hemvist. Har mannen eller en av de miin som talan giiller dött. 
rnr talan viickas vid riitten i den ort diir dödsboet efter honom svarar. Som 

reservforum anges Stockholms tingsriitt. 
I fall då enligt 16 ~talan om faststlillande av faderskap viil:ks till gemensam 

handliiggning rned talan enligt I kap. 2 ~. dvs. talan om förklaring att 

viss man e.i iir far till barnet. skall talan om faststiillande av faderskapet 
givetvis instiimmas vid den domstol d~ir talan enligt I kap. 2 ~ iir anh~ingig. 
En foreskrift hiirom har tagits in i paragrafens 1rc1(ie .11rckc. 

8 

Paragrafen överensstiimmer med JO ~ andra od1 tredje styckena fader
skapslagen. Enligt paragrafcns.fiirsw strcA:c rnr. då mäl om faststiillandc av 
faderskap iir anhiingigt. fdgan om faderskapet prövas endast i det målet. 
Enligt andra stl'Cke1 får talan inte prövas slutligt före barnets födelse. Pa
ragrafen iir tilliimplig i alla mål om faststiillande av faderskap och alltså 
inte endast i sådana mäl dä harnavMdsniimnden har att sörja fiir att fa
derskapet faststiills. 

9 

I paragrafen. som motsvarar 8 ~ faderskapslagen. föreskrivs att riitten på 

ansökan av svarande skall utförda stiimning på man som inte redan iir in
stämd i målet och pröva om han iir far till barnet. Om siidan ansökan skall 

i tilliimpliga delar giilla vad som iir föreskrivet om stiimningsansökan. Pa

ragrafen giiller i samtliga mal om faststiillande av faderskap och alltså inte 
bara i mål diir harnavårdsniimnden har att sörja för att faderskapet till barnet 

foststiil Is. 
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Paragrafen motsvarar 11 ~ faderskapslagen. i\r omstiindigheterna sådana 
att barnadrdsnämnden enligt 2 kap. I ~ fiirsta stycket har att sörja för 
al! faderskapet till barnet faststLills föreligger givetvis alltid en av barna
vardsniimnden gjord faderskapsutredning. En utredning kan emellertid ha 
gjorts också till följd av en begiiran hiirom enligt 2 kap. I ~ andra stycket. 
I biigge fallen iir barnavårdsniimnden enligt 2 kap. 8 ~ skyldig att föra pro
tokoll över vad som har förekommit av betydelse i foderskapsfrågan. 

11 ~ 

I paragralen. som motsvarar 12 ~ första stycket faderskapslagen, föreskrivs 

att envar som kan föra talan på barnets vägnar skall beredas tillfälle att 
y11ra sig i målet. Paragrafens tilHimpningsområde iir inte inskriinkt till mål 
vari barnavårdsnämnden har att föra talan utan giiller generellt i mål om 

fastställande av faderskap. 

12 ~ 

Paragrafen motsvarar 13 ~ första och andra styckena faderskapslagen. Be
stämmelserna har genom överflyttningen till FB fått generell tillämpning 
i alla mål om fastställande av faderskap. 

Vad giiller andra s1yckc1. som föreskriver att vittnesllirhör inte får ske 
i syfte att styrka att vittnet har haft samlag med modern under den tid 
då barnet kan antas vara avlat, kan följande framhållas. Om en man kan 
komma i fråga som far till barnet. är det. för att frågan om faderskapet 

skall kunna bli så allsidigt behandlad som möjligt i målet. lämpligare att 
han stiims in som svarande än att han hörs som vinne. Genom att bar
navärdsniimnden har ålagts all stiimma in alla de miin som kan komma 
i fråga som far till barnet, linns det garantier for att mannen i fråga också 
blir instiirml i s{idana m;'\I dLir barnavårdsnämnden har all sörja for att fa
derskapet till barnet faststiills. I andra mål linns inte några motsvarande 
garantier. A andra sidan ligger det i de redan instiimda svarandenas intresse 
an stiimma in annan man som kan misstänkas ha haft samlag med barnets 
mor under konceptionstiden. I praktiken torde man därför även i andra 

mål än sådana där barnavårdsnämnden har att sörja för faderskapets fast
s@lancle kunna riikna med att ansökan om stiimning görs mot icke instiimcl 

man under de angivna förhållandena. Nägot hinder mot att llita det berörda 
llirhuclet mot vittnesförhör g[illa generellt i mäl om faststiillande av faderskap 
har cHirJ()r inte ansetts frireligga. 

En bestiimmelse om all riitten kan hålla f'århandling inom stiingd<i dörrar 
finns nu i 20 kap. 39 ~ FB. I depanementsfiirslaget har bestiimmclsen llyttats 
till 20 kap. 10 ~ FB. Nägon motsvarighet till 13 ~ iredje stycket faderskaps-
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lagen. som innehilller en hcstiimmclsc av motsvarande innehåll. lir diirfiir 
inte erforderlig i detta sammanhang. 

13 ~ 

Paragrafen, som motsvarar 14 ~ faderskapslagen, innehåller bestämmelser 
om avskrivning av mål efter återkallelse. Genom överflyttningen till FB 
blir bestämmelserna direkt tillämpliga i alla mål om fasts!Ullande av fa
derskap. 

14 ~ 

Paragrafen, som motsvarar 15 ~ faclerskapslagen, innehåller bestämmelser 

om riittegångskostnacl i mål diir barnavårdsniimnden för talan om faststiil
lande av faderskapet till barnet. Bestiimmelserna giiller i stället för 18 kap. 
1-7 ~~ riittcgångsbalken. 

Vid tillkomsten av bestämmelserna i 15 ~ faderskapslagen anförde de
partementschefen (prop. 1969:124 ~. 114 och 115) att den allmänna regeln 
i 18 kap. I ~ riittegångsbalken om att förlorande part skall ersätta vinnande 
part dennes rättegångskostnad var mindre väl lämpad i mål enligt fader
skapslagen. såvitt angick kärandcsidans ansvar. Om en av barnavårdsman
nen (numera barnavårdsnämnden) väckt faderskapstalan ogillades, borde 

detta inte rimligtvis gå ut över barnet. Departementschefen anförde vidare 
att kravet på positiv sannolikhet för faderskap ökade risken för att talan 
kunde komma att ogillas och att olägenheterna av de allmiinna ersättnings

reglerna blev särskilt framträdande i sådana fall diir barnavårdsmannen blev 
skyldig att stämma in flera män. Barnet borde därför aldrig kunna förpliktas 
att ersätta motparts· kostnad i faderskapsmål. Beträffande frågan om sva
randes ersättningsskyldighet för motpartens rättegångskostnader anförde de
partementschefen att de nya reglerna. bl. a. den vidgade taleplikten för bar
navårdsmannen. innebar att faderskapsprocessen fick ett starkare inslag av 
officialförfarandc iin inclispositiva mål i allmänhet. Mot bakgrund bl. a. härav 
syntes det rimligt att svaranden i fortsättningen normalt inte skulle kunna 
förpliktas ersätta kärandens rättegångskostnader. Enligt departementschefen 
borde diirför som huvudregel gälla att vardera parten skulle bära sin kostnad 

i faderskapsmål. 
Av de nu återgivna uttalandena framgår att de särskilda riittegångskost

nadsreglerna i faderskapslagen har kommit till framför allt med hänsyn 
till att en företriidare för det allmänna tillagts en taleplikt i faderskapsmålen. 
Med hiinsyn hiirtill har jag ansett att dessa särskilda ersättningsreglcr bör 
gälla iiven i fortsättningen i mål där barnavårdsnämnden för talan. I andra 
faderskapsmål föreligger däremot inte samma skäl att införa en huvudregel 

om all vardera parten skall bära sin kostnad. I dessa mål gäller alltså de 
allmänna bestämmelserna i 18 kap. rättegångsbalken i sin helhet. 

Under remissbehandlingen har Stockholms tingsrätt påpekat att gällande 
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bestämmelser innebär att svaranden i ett faderskapsmål där barnavårds
niimnden for talan i allmänhet skall åliiggas att till statsverket återgälda 
hälften av kostnaderna för bladundersökning eller annan undersökning av 
ärftliga egenskaper även när käromålet ogillas eller återkallas. Enligt tings
rättens mening är denna ordning inte tillfredsställande. Tingsrätten anser 
därför att domstolarna bör ha möjlighet att avstå från att ålägga svaranden 
återbetalningsskyldighet. 

För min del anser jag liksom tingsrätten att det givetvis kan förekomma 
fall då det inte iir skäligt att ålägga svaranden återbetalningsskyldighet be
träffande kostnader för bladundersökning m. m. Som exempel kan nämnas 
att modern felaktigt har uppgett att hon har haft samlag med svaranden. 
Enligt min mening erbjuder emellertid de bestämmelser som har tagits upp 
i förevarande paragraf tillräckliga möjligheter att komma till rätta med den 
angivna situationen. Dessa bestämmelser inncbiir bl. a. att barnets ställ
företrädare kan förpliktas ersätta kostnad som ställföreträdaren har vållat 
svaranden genom illojal eller försumlig processföring. 

15 * 
Paragrafen, som motsvarar 16 \ faderskapslagen, innehåller bestämmelser 

för det fall att talan i faderskapsmål fullföljs till högre riitt. Enligt /iirsra 

srrcker åligger det då den högre rätten att pröva foderskapsfrågan i hela dess 
vidd. Vidare föreskrivs i andra srl"Cker att om den högre riitten hiirvid finner 
att någon som inte är part i målet skäligen kan komma i fråga som far 
till barnet, skall på yrkande av part domen undanröjas och målet i dess 
helhet återförvisas till den domstol som först har dömt i det. Till följd 

av barnavårdsnämndens åliggande att sörja för att faderskapet till barnet 
fastställs iir det i praktiken garanterat att nämnden begiir undanröjande och 
återförvisning för den hiindelse den högre rätten skulle finna att någon 
som inte iir part i målet skäligen kan komma i fråga som far till barnet. 
Givetvis kommer barnavårdsnämnden också att i ett sådant fall ansöka 
om stiimning på den mannen. 

I ett mål där barnavårdsnämnden inte för talan har man inte samma 
garanti för att part yrkar undanröjande och återförvisning och sedan ansöker 
om stämning på man som inte tidigare har varit part i målet. Å andra 
sidan har den som företräder barnet även i ett sådant mål ett starkt tryck 
på sig att agera på det angivna sättet. Syftet med bestämmelsen. att få 
faderskapsfrågan allsidigt prövad i ett sammanhitng, torde därför uppfyllas 

iiven i andra faderskapsmål än dem diir barnavårclsnämnden har att sörja 
för faststiillande av faderskapet. Med hiinsyn till det sagda har första och 
andra styckena gjorts generellt tilliimpliga i alla mål om faststiillande av 
faderskap. 

I rrcc(ie srvcker föreskrivs att 11-13 ~~ iiger motsvarande till:impning i högre 
riitt och att detsamma giiller 10 \ tredje stycket och 14 \ i fall då barna
vårdsniimnd för talan i målet. 
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Fiire11i11g m· mål 

16 ~ 

För sådana fall då det för såväl modern som hennes make står klart 

att barn för vilket maken enligt I kap. I ~ första stycket skall anses som 

far i verkligheten är barn till annan man har det. som tidigare nämnts, 

öppnats möjlighet att genom erkännande av faderskapet i ett sammanhang 

få den äkta mannens faderskap hävt och den andre mannens faderskap 

fastställt. Bestämmelse härom finns i I kap. 4 ~ andra stycket. Emellertid 

är förhållandena givetvis inte alltid sådana att det för de inblandade står 

klart vem som är barnets verklige far. Även om så är fallet är det inte 

säkert att den andre mannen är villig att erkänna faderskapet. I vissa fall 

kan dessutom mer än en man komma i fråga som far till barnet. Möjligheten 

att genom erkännande i ett sammi:!!'!hang få makens faderskap hävt och 

den verklige faderns faderskap faststiillt är då utesluten. Det krävs i så 

fall att parterna går till domstol. Genom förevarande paragraf har emellertid 

skapats en möjlighet att i en och samma rättegång få prövat frågan om 

hävande av den äkta mannens faderskap och frågan om fastställande av 

faderskapet till barnet. Det föreskrivs sålunda att om talan som avses i 

I kap. 2 ~ har anhängiggjorts, så får till gemensam handläggning med sådan 

talan väckas talan om fastställande av att annan man än som avses i I 

kap. I ~ första stycket är barnets far. Till denna bestämmelse är knuten 

en forumregel i 7 ~ tredje stycket. 

Moderns nrnke har inte rätt att väcka talan om att annan man skall för

klaras vara far till barnet. Detta gäller även om han, ensam eller tillsammans 

med modern, är vårdnadshavare för barnet. Maken kan bara väcka talan 

med yrkande om att han själv inte skall anses vara far. Har han emellertid 

väckt sådan . talan kan barnet medge hans talan och å sin sida yrka att 

rätten skall fastställa att annan man är far till barnet. Skulle moderns make 

återkalla sin talan eller utebli från sammanträde för muntlig förberedelse 

eller huvudförhandling, medför detta att det mål vari han för talan skall 

avskrivas och därmed även målet om fastställande av att annan .man är 

far till barnet. Barnet kan emellertid förekomma att dettu sker genom att 

självt väcka talan om hävande av makens faderskap. 
Tidigare har i anslutning till 2 kap. I ~ andra stycket nämnts att bar

navårdsnämnden har möjlighet att under vissa förutsättningar börja utreda 

frågan om vem som är far till ett barn, även om det föreligger fall som 

avses i I kap. I ~ första stycket, dvs. fall då moderns make skall anses 

som far. Visar nämndens utredning att annan man än den som enligt I 

kap. I ~ första stycket skall anses som far till barnet skäligen kan komma 

i fråga som barnets far och väcks talan om hävande av den legala fader

skapspresumtionen. torde det i allmänhet fä anses åligga nämnden att till 

gemensam handläggning med denna talan väcka talan om fastställande av 

faderskapet till barnet. Omstiindigheterna kan emellertid vara sådana att 
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det är naturligt rör nämnden att först avvakta utgången av målet om för
klaring av att viss man ej är far till barnet innan talan om faderskap väcks. 

Om modern fortfarande är gift med den man som enligt I kap. I ~ första 
stycket skall anses som barnets far, måste god man förordnas för barnet, 
om fråga uppkommer att väcka talan om förklaring enligt I kap. 2 ~- Det
samma gäller om makarna är skilda och mannen har tillagts vårdnaden 
om barnet. Däremot torde modern, om hon är vårdnadshavare for barnet, 
kunna röra barnets talan om att annan man är barnets far. Detta gäller 
oberoende av om hon fortfarande är gift med den man som enligt I kap. 
I ~ första stycket skall anses som barnets far eller om hon är vårdnadshavare 
gemensamt med honom. 

4 kap. Om adoption 

I tredje stycket har för tydlighetens skull gjorts ett tilliigg som innebär 
att bestämmelserna där om samtycke avser endast samtycke enligt andra 
stycket. 

8 s 

' 
I paragrafen har endast gjorts en mindre ändring till följd av att termen 

barn i äktenskap har slopats. 
Jag vill här nämna att familjelagssakkunniga i sitt remissyttrande har 

tagit upp frågan om möjligheterna för sammanboende ogift par att adoptera. 
Denna fråga får emellertid enligt min mening prövas i annat sammanhang. 

9-11 ~~ 

Paragraferna motsvarar nuvarande 20 kap. 5 och 14 samt 6 och 8 ~~-

6 kap. Om vdrdnaden 

' ' 
Paragrafen innehåller en allmän bestämmelse om att barn står under vård

nad av bägge eller den ena av sina föräldrar eller av särskilt förordnad för

myndare, tills det fyllt aderton år eller ingått äktenskap. 

2-5 ~~ 

Paragraferna innehåller liksom nuvarande 2-5 ~~ bestämmelser om 

vårdnadshavares uppgifter m. m. I departementsförslaget utgår 2-4 ~~ från 
den situationen att det är endast en av föriildrarna som är vårdnadshavare. 
I 5 ~ sägs därefter att bestiimmelserna i de föregående paragraferna skall 

12 Riksd111!/'11 JCJ76. I sam/. Nr J 7() 
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gälla föräldrarna i förening. om de gemensamt är vårdnadshavare för sina 
barn. Vidare ges i 5 ~ föreskrifter om hur uppkommande vårdnadsfrågor 
skall lösas, om den ene av föräldrarna på grund av frånvaro, sjukdom eller 
liknande är hindrad all delta i beslut rörande vårdnaden. Dessa föreskrifter 
överensstämmer med motsvarande regler i nuvarande 5 ~ och innebär all 
den andre föriildern i sådant fall ensam för utöva be~tiimmandcriitten. i\.r 

det fråga om beslut av ingripande betydelse för barnets framtid. får dock 
beslut fattas på det siillet endast om barnets biista uppenbarligen kräver 

det. 
Bestiimmelserna i 5 ~ får inte tolkas så att båda föräldrarna. om ingen 

iir direkt förhindrad. skulle behöva delta i alla de vardagliga avgöranden 
som måste träffas när det gäller vårdnaden om barnet. Det ligger i sakens 

natur att bestämmanderätten utövas iin av den ene och än av den andre 
föriildern. beroende på vilken av dem som för tillfället är till hands eller 
på hur föräldrarna har organiserat utövandet av vårdnaden. Någon riittslig 
påföljd drabbar inte den föriilder som driver igenom sin vilja i strid 
mot den andres. En utomstående tredje man som berörs av vårdnadsbeslutet 
måste också i allmänhet vara berättigad all anta all den förälder som han 
har att göra med handlar i samförstånd med den andre föräldern. om del 

inte finns någon särskild anledning all anta att det föreligger meningsskilj

aktighet mellan föräldrarna. 
Om föriildrarna inte sammanbor måste det med nödvändighet bli så all 

den av dem som har barnet hos sig till stor del kommer all lriiffa de vardagliga 
besluten i fråga om vårdnaden. Det kan gälla frågor om barnets mat och 
kl;ider. sovtidcr. hur barnet skall tillbringa sin fritid osv. Man kan utgå 

från all föräldrarna i dessa fall vanligtvis kommer överens om hur vårdnaden 
i stort skall utövas och vem som skall falla de nödvändiga besluten. 

Niir det gäller beslut av mera ingripande betydelse för barnets framtid. 
l. ex. frågor som rör barnets skolgång och bosiittning. måste. som redan 
har nämnts, bägge föriildrarna delta. om inte barnets bästa uppenbarligen 
kräver all beslut fattas. trots alt den ene av föräldrarna iir förhindrad att 
medverka. Är förhållandena inte sådana alt beslut snabbt måste fattas. torde 
den förälder som inte har deltagit i beslutet i vissa fall kunna hiivda all 
detta inte skall gälla. 

Uppenbarligen förutsätter ett system med gemensam rättslig vårdnad alt 

föriildrarna åtminstone i huvudsak kan komma överens i fråga om vård
nadens utövande. Är detta inte fallet. har föriildrarna möjlighet alt begiira 
att den gemensamma vårdnaden skall upplösas. Bestämmelser härom finns 

i 7 ~. 

6 ~ 

I paragrafen anges vem eller vilka som är vårdnadshavare för ett barn. 
så länge inte något annat har förordnats. Barnet står från födelsen under 
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vårdnad av bägge föräldrarna. om dessa är gifta med varandra. och i annat 
fall av modern ensam. Om föräldrarna efter barnets födelse gifter sig med 
varandra blir de från den tidpunkten gemensamt vårdnadshavare för barnet. 

Observeras bör att moderns make inte blir vårdnadshavare, om barnet 
visserligen föds under bestående iiktenskap men en annan man före födelsen 
har erkiint barnet som sitt. I sådant fall är enligt reglerna i I kap. maken 
inte att anse som förälder till barnet. Den man som har erkänt barnet blir 
å andra sidan inte heller vårdnadshavare. eftersom han inte är gift med 
modern. I det angivna fallet blir i stället modern ensam vårdnadshavare. 
Detsamma gäller, om modern vid barnets födelse är ogift eller om hon 
är änka eller frånskild, oberoende av tidpunkten för äktenskapets upplösning. 

Om barnet står under vårdnad av biigge föräldrarna till följd av att dessa 
iir gifta med varandra kan det intriiffa att mannens faderskap senare hävs. 
antingen genom en förklaring enligt I kap. 2 ~ eller. genom att en annan 
man lämnar faderskapserkiinnande enligt I kap. 4 ~. I fall då föräldrarna 
har gift sig efter barnets födelse kan det också inträffa att mannens faderskap 
hävs genom att ett av honom lämnat fadcrskapserkännande förklaras sakna 
verkan mot honom eller genom att en dom varigenom hans faderskap till 
barnet har fastställts ändras. I samtliga fall blir mannen inte längre att anse 
som förälder till barnet. Indirekt innebär detta enligt paragrafen att han 
inte längre kan vara vårdnadshavare för barnet. Detsamma blir förhållandet 
om mannen i egenskap av far har blivit förordnad som vårdnadshavare 
för barnet enligt 7-10 ~* och hans faderskap senare blir hävt på sätt som 
nyss har sagts. 

7 s 
' 
Första st1·cket behandlar det fallet att ett barn står under vårdnad av bägge 

föräldrarna och de eller en av dem vill att den gemensamma vårdnaden 
skall upplösas. Att föräldrarna har gemensam vårdnad kan bero på att de 
var gifta med. varandra vid barnets födelse eller att de senare har ingått 
iiktenskap med varandra utan att det diirefter har förordnats att vårdnaden 
skall tillkomma endast den ene av dem. Det kan också förhålla sig så att 
förordnande har meddelats enligt 8 ~om att vårdnaden från att ha tillkommit 
endast den ene förmdern skall utövas av dem båda i förening. Enligt första 
stycket första punkten måste domstolen, om den ene eller bägge föriildrarna 

begär det. upplösa den gemensamma vårdnaden, antingen så att den ene 
föräldern får vårdnaden om barnet eller barnen eller så att barnen fördelas 
mellan föräldrarna. I likhet med vad som gäller enligt nuvarande 7 ~ skall 
domstolen enligt andra punkten besluta i enlighet med vad föräldrarna öns
kar, om de är ense och deras önskan inte är uppenbart stridande mot barnens 
bästa. Är föräldrarna inte eniga skall rätten enligt tredje punkten fatta sitt 
beslut på grundval uteslutande av vad som befinns vara skiiligt med hänsyn 
till barnets bästa. Finner domstolen med hänsyn härtill uppenbart att inte 
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någon av föräldrarna bör utöva vårdnaden, skall denna anförtros åt en särskilt. 

förordnad förmyndare. 

Frågan huruvida föräldrarna bor tillsammans eller ej är i och för sig utan 

betydelse, när det gäller att avgöra om en gemensam vårdnad skall upplösas. 

Det krävs alltså inte att föräldrarna flyttar ifrån varandra för att de skall 

kunna få den gemensamma vårdnaden upplöst. Vad nu sagts gäller också 

för det fall att föräldrarna är gifta. Ett krav på att föräldrarna skall flytta 

isär for att vårdnaden skall kunna upplösas skulle vålla avsevärda svårigheter 

i den praktiska tillämpningen. En begiiran från den ene föräldern om att 

ensam tillerkännas vårdnaden skulle kunna mötas med påstående från den 

andre att samlevnaden fortfarande bestod. Härigenom skulle domstolspröv

ningen kunna fördröjas. Utredningen i vårdnadsärendet skulle dessutom 

inriktas på föräldrarnas inbördes relationer. något som man i övrigt sökt 

undvika. Man kan emellertid utgå från au den ene av två samboende för

äldrar i de allra flesta fall tar upp frågan om vårdnad bara om det är hans 

avsikt att samlevnaden skall upphöra. 

Enligt andra stvcket skall domstolen alltid meddela beslut om vårdnaden 

i samband med att det döms till skilsmässa. Detta stiimmer överens med 

vad som nu gäller enligt 7 ~ andra stycket. Liksom nu föreskrivs vidare 

<ltt bestämmelserna i första stycket skall äga motsvarande tillämpning i skils

mässosituationen. Ett tillägg har dock gjorts med anledning av förslaget 

i avsnittet 6.3 att föräldrar skall kunna behålla den gemensamma rättsliga 

vårdnaden efter en skilsmässa. Bestämmelsen innebär att om föräldrarna 

är ense om att behålla vårdnaden gemensamt. så skall domstolen i princip 

alltid besluta i enlighet med deras önskemål. Bara om ett sådant arrangemang 

skulle uppenbart strida mot barnets bästa får domstolen förordna på annat 

sätt. 

Vill föriildrarna eller en av dem att den gemensamma vårdnaden om 

barnen skall upplösas i och med skilsmässan. skall detta ske. Domstolen 

skall då tilliimpa bestämmelserna i första stycket. Detta betyder bl. a. att 

domstolen i princip skall följa föräldrarnas önskemål när ·det giiller att utse 

vårdnadshavare. 

Paragrafen utgår från det fallet att ett barn står under vårdnad av endast 

den ene av sina föriildrar. Att så iir fallet kan bero p[1 att modern inte 

var gift vid barnets födelse eller att hon då var gift med en man. som 

trots äktenskapet inte skulle anses som far till barnet på grund av att annan 

man före födelsen erkänt barnet som sitt. Det kan också förhålla sig så 

att vårdnaden ursprungligen tillkommit gifta föräldrar i förening men att 

domstol på deras yrkande i samband med dom på skilsmässa eller eljest 

meddelat förordnande enligt 7 ~.att vårdnaden om barnet skall tillkomma 
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endast den ene av föräldrarna. 
Står barnet under vårdnad av endast den ene av föräldrarna skall enligt 

första p1111k1e11 domstolen på ansökan av den andre överföra vårdnaden till 
honom, om det befinns skäligt med hänsyn till barnets bästa. 

Är föräldrarna, då vårdnaden tillkommer endast en av dem, ense om 
att vårdnaden skall överföras till den andre eller att vårdnaden skall till
komma dem gemensamt, skall domstolen enligt a11dra punkten efter ansökan 
besluta i enlighet med föräldrarnas önskan, om detta inte är uppenbart stri

dande mot barnets bästa. 
I departementsförslaget ställs inte upp något krav på att föräldrarna skall 

bo tillsammans för att domstolen skall kunna förordna om att vårdnaden 

skall tillkomma dem gemensamt. Som har framhållits i avsnittet 6.3 bör 
lagstiftningen inte lägga hinder i vägen fiir föriildrar att gemensamt fil den 
riittsliga vårdnaden om sina barn, om de är ense om att ta detta ansvar. 
Det är härvid i princip utan betydelse om föräldrarna är gifta eller ogifta 
och om de bor tillsammans i en familj eller ej. Vad gäller de ekonomiska 
konsekvenserna av ett beslut om gemensam vårdnad hänvisas till avsnittet 

6.3. 

Paragrafen behandlar del fallet all vårdnadshavare gör sig skyldig till grovt 
missbruk eller grov försummelse vid vårdnadens utövande. 

I ./iirsta srrckl'r regleras den situationen att bägge föräldrarna från början 
iir vårdnadshavare och någon av dem grovt missbrukar eller försummar 
vårdnaden. Domstolen skall då på anmälan av barnavårdsniimnd förordna 
att \'årdnaden skall tillkomma endast den andre, sävida det inte iir uppenbart 
med hiinsyn till barnets hiista att vårdnaden bör anförtros åt särskilt förordnad 
förmyndare. 

Besliimmclscrna i första stycket motsvarar delvis nuvarande 6 ~- Några 
iindringar har dock gjorts i rörhållande till giillande riitt. Sålunda har elen 
omstiindigheten all vårdnadshavare iir hemfolien åt missbruk av rusgivande 
medel eller för eu lastbart liv slopats som sjiilvständig grund för förverkande 
av riillen till vårdnad. Om emellertid ell sådant förhållande medför all vård
naden grovt missbrukas eller försummas, kan vederbörande förälder fråntas 

vårdnaden. Som grund för förverkande av vårdnadsrätten anges i de nu
varande bestämmelserna också att vårdnadshavare är förhindrad för längre 
tid au delta i värdnaden på grund av frånvaro, sjukdom eller annan orsak. 
,Även detta rekvisit har fött utgå i departementsförslaget. Det fårhällandet 

all någon for liingre tid iir förhindrad all delta i värdnaden torde dock i 
vissa fall kunna anses utgöra grov försummelse vid värdnadcns utövande 
och pä det siitlet äberopas som grund för all vederbörande skall fråntas 
drdnaden .. 

I departementsforslaget har \'idare gjorts den :indringen att allmänne äkla-
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garens roll som initiativtagare slopats. Det har ansetts vara tillriickligt att 
domstolen kan på anmälan av barnavårdsnämnden ta upp vårdnadsfrågan 

till prövning. Den nuvarande bestämmelsen om att 1iven den ene värd
nadshavaren i fall som avses i paragrafen kan ansöka om att den andre 
skall entledigas har dessutom slopats som överllödig. Enligt 7 ~ skall vid 
gemensam vårdnad domstolen alltid på begiiran av den ene eller båda vård

nadshavarna förordna att vårdnaden skall tillkomma allenast den ene av 
dem eller i undantagsfall anförtros åt en särskilt förordnad förmyndare. 

Om barnavårdsniimnden anmäler att den ene av två vårdnadshavare har 
gjort sig skyldig till grovt missbruk eller grov försummelse skall domstolen, 
som nyss nämnts, normalt förordna att vårdnaden skall tillkomma den andre 

vårdnadshavaren ensam. I undantagsfall kan dock domstolen överllytta 
vårdnaden på siirskilt förordnad förmyndare. Så bör ske. om det framkommer 
att Uven den andre vårdnadshavaren har gjort sig skyldig till grovt missbruk 
eller grov försummelse eller om han iir förhindrad att utöva vårdnaden . 

.411clra srycke1 behandlar det fallet att barnet står under endast elen ene 

förälderns vårdnad. Bestämmelserna. som delvis motsvarar nuvarande 12 ~ 
andra stycket. innebär att om den förälder som utövar vårdnaden grovt 

missbrukar eller försummar den. så skall riitten på anmiilan av barnavårds
nämnden förordna den andre föräldern att utöva vårdnaden. om det inte 
är uppenbart med hiinsyn till barnets bLista att vårdnaden bör anförtros åt 

en särskilt förordnad förmyndare. 
Jag får beträffande andra stycket hänvisa till de kommentarer som jag 

' har gjort till första stycket. 

Paragrafen behandlar frågan om vårdnaden då förlilder som lir vårdnads
havare dör. Bestämmelserna överensstiimmer i huvudsak med vad som 
nu gäller enligt 8 ~ och 12 ~ andra stycket. 

Står barn under vårdnad av bägge föräldrarna och dör en av dem, till
kommer enligt /iirs/a sryckt'I vårdnaden den andre. 

Står barn under vårdnad av endast den ena av föräldrarna och dör han. 
skall rätten enligt andra sryckCI förordna elen andre som vårdnadshavare. 

om det inte är uppenbart med hänsyn till barnets biista att vårdnaden bör 

anförtros åt en siirskilt förordnad förmyndare. 
Är biigge föräldrarna döda, utövas vårdnaden enligt rrcdic sr\"cker av för

myndaren. 

11 ~ 

Paragrafen, som behandlar frågan om umgängesriitt för förälder som 

inte är vårdnadshavare. överensstämmer i sak med nuvarande JO*· 
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l ') ' - ' 
1 paragrafen, som motsvarar nuvarande 20 kap. 9 ~ första och tredje styck

ena samt 20 kap. 14 ~-anges vilken domstol som lir behörig att pröva frågor 
om vårdnad. Enligt Jörs1a s1ycke1 skall vårdnadsfr[1gor i första hand tas upp 
av rätten i den ort dLir vårdnadshavare har sitt hemvist. Är bägge föriildrarna 
vårdnadshavare och har de skilda hemvist Lir varderas forum behörig att 
pröva frågan. Uen angivna forumbestämmelsen medför dock inte hinder 
mot att en vårdnadsfri'tga prövas i samband med liktenskapsmi'tl. 

:fodra s~rcke1 anger Stockholms tingsriitt som reservforum. 

13 ~ 

Paragrafen. som motsvarar nuvarande 20 kap. 10 ~. behandlar frågan om 
imerimistiska beslut i mål eller iirenden angående vlirdnad om barn. 

14 ~ 

Bestiimmelserna i paragrafen ~ir nya. De rör frågan om riittegångskost

nadernas fördelning i mål eller ärenden ang;knde vårdnad om barn. Ob
serveras bör härvid att iiven sådana mål eller ärenden som bara rör um
gängesrätt omfattas av paragrafen. 

Som har anförts i avsnittet 6.5 bör i mål och ärenden rörande vårdnad 
huvudprincipen vara att"vardera parten står sin kostnad. Denna princip bör 
gälla i stället för de huvudregler om rättegångskostnadernas fördelning som 
finns i 18 kap. 1 och 2 ~~ rättegångsbalken <RBl. Samtidigt måste det finnas 
ett korrektiv mot part som inleder rättsligt förfarande helt utan skLil eller 

som annars gör sig skyldig till illojJI eller försumlig processföring. 
Vissa allm~inna regler om ersiittningsskyldighet för part som gör sig skyldig 

till illojal eller försumlig processföring finns i 18 kap. 3 och 6 ~~ RB. 3 ~ 
avser fall dä vinnande part uppsåtligen eller genom försummelse har föranlett 
onödig rättegång. 6 ~ !dller försumlighet under rättcg{mgcn. Som jag redan 
har anfört i avsnittet 6.5 bör i mål och ~irenden rörande vårdnad om barn 
båda parter kunna ål~iggas att utge ersättning f(jr rHttegångskostnader enligt 
de principer som ligger till grund för 3 och 6 ~~- Även om part inte har 
förfarit på siitt som avses i de niimnda paragraferna kan ~indå omständig

heterna vara sådana att en part bör forplil\tas att helt eller delvis ersätta 
motpartens riittegångskostnacler. Jag tänker hiir niirmast på det fallet att 
den föriilder som inte har vårdnaden gång p{1 gång utan framgång ansöker 

om att få vilrdnaden iivernyttad på sig. Huvudregeln om att vardera parten 
skall bära sin rLittegångskostnad bör allts[1 kunna frängås liven i sådant fall. 

18 kap. 4 ~ RB innehåller hestiirnmclser för fall d[i parterna har ömsom 
vunnit och förlorat eller clä parts yrkande har bifallits endast till c:n del. 
Sådana situationer kan viil i och for sig uppkomma i vårdnadsmål. Oavsett 
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om ett sådant fall är för handen eller inte bör huvudregeln om att vardera 
parten skall bära sin kostnad vara tillämplig också i dessa fall. Med hänsyn 

härtill har jag ansett att 18 kap. 4 ~ RB inte bör gälla i vårdnadssammanhang. 
I 18 kap. 5 ~ RB finns regler om fördelning av rättegångskostnaderna 

i fall då talan avvisas, målet avskrivs på grund av parts återkallelse eller 
utevaro eller då parterna förliks. Regeln beträffande förlikning saknar ak
tualitet i mål eller ärenden om vårdnad, eftersom förlikning inte kan ske 
där. Vad gäller de övriga regler som linns i 18 kap. 5 ~ har jag ansett att 
de inte behöver vara tillämpliga i mål eller iirenden om vårdnad. Den tidigare 
förordade huvudregeln om att vardera parten skall bära sin kostnad jämte 
den diirtill knutna undantagsbcstiimmelsen torde ge domstolarna tillräckliga 
möjligheter att avgöra frågan om rättegångskostnadernas fördelning, om 

talan skulle avvisas eller om målet eller iiremlet skulle avskrivas. 
I 18 kap. 7 ~ RB finns vissa specialregler rörande skyldighet för parts 

shillföreträdare, ombud eller bitr~idc alt vid fall av sådan illojal eller försumlig 
processföring som avses i 18 kap. 3 och 6 ~~ RB jämte parten utge ersättning 
för rättegångskostnad. Motsvarande reg_ler har jag ansett böra tillämpas i 
mål och ärenden rörande vårdnad om barn. 

I överensstämmelse med vad jag nu har anfört föreskrivs i .fiirsw styckN 

av förevarande paragraf att andra och tredje styckena skall gälla i stiillet 

för 18 kap. 1-7 ~* RB i mål och iirenclen rörande vårdnad om barn. 
I andra stycket föreskrivs all vardera parten skall biira sin kostnad men 

att. oberoende av utgången i målet eller iirendet, part dock kan förpliktas 
att ersätta motparten dennes riittegångskostnad, om parten har förfarit' på 
siitt som avses i 18 kap. 3 eller 6 ~ RB eller om det annars föreligger siirskilda 
sbl. 

I 11·c1/je s(vckct föreskrivs att om part enligt andra stycket skall frirpliktas 
att helt eller delvis ersiitta motpartens riittegångskostnad och partens stiill
företrädare, ombud eller bitriide har förfarit på siitt som avses i 18 kap. 
3 dler 6 ~ RB och därigenom helt eller delvis vållat kostnaden, han kan 
förpliktas att jiimte parten ersiitta denna, iiven om yrkande hiirom inte har 
framställts. 

l.tiiirdc s(rckct slutligen föreskrivs att första-tredje styckena skall äga mot

svarande tillämpning vid målets eller ärendets handliiggning i högre rätt. 
Påpekas bör att de regler i 18 kap. RB som inte har undantagits i fö

revarande paragraf, dvs. 18 kap. 8-15 ~~-blir tilliimpliga i mål och ärenden 

rörande vårdnad. 

7 kap. Om lf//(lerhålf1sk_rldighl'I 

2. 4 och 7 ~~ 

I paragraferna har gjorts en del redaktionella ändringar som i huvudsak 
iir föranledda av att termerna barn i iiktenskap och barn utom iiktenskap 
har slopats. Vidare har i 2; andra stycket gjorts rn saklig ändring som 
innebiir att om den ene av två makar iir skild frän vttrdnaden av ett barn 
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och makarna lever åtskilda, så skall underhållsbidrag alltid utgå, oavsett 
anledningen till särlevnaden. 

10 ~ 

Paragrafen innehåller f. n. regler om skyldighet for foder till barn utom 
äktenskap att bidra till moderns underhåll i samband med förlossningen. 
Numera utgår ekonomiskt stöd från det allmiinna i samband med ned
komsten och det kan ifrågasiittas om ogifta mödrars situation verkligen 

är sådan att barnets far bör åläggas att utge underhållsbidrag. Under re
missbehandlingcn har också några instanser, bl. a. familjelagssakkunniga 
och Malmö sociala centralniimnd föreslagit att ifrågavarande bestämmelser 
skall slopas. Som skiil har hiirvid åberopats att nuvarande socialförsäkrings
förmåner har gjort underhållsbidraget från fadern övernödigt. 

Sjiilv delar jag de angivna remissinstansernas uppfattning och föreslår 
alltså att de nuvarande bestlimmclserna i paragrafen upphiivs. Till följd härav 
bör iiven best~immclser på andra håll om sådant underhållsbidrag till moder 

som avses hiir upphiivas. Sådana bestämmelser finns f. n. bl. a. i 18 och 
20 ~~ faderskapslagen och 20 kap. 9 ~ andra stycket tredje punkten f-B samt 
i 54 a ~ utsökningslagen och 5 ~ andra stycket införsellagen. 

1 sliillet för berörda underhållsbestiimmclscr innehåller förevarande pa
ragraf i departementsförslaget föreskrifter om vid vilken domstol talan om 
underhäll skall väckas. 

Fiirsta stycket motsvarar nuvarande 20 kap. 9 ~ andra stycket första och 
andra punkterna FB samt 18 ~ faderskapslagen. såvitt detta lagrum ang{ir 
talan om underhållsbidrag till barn. Bestiimmelserm1 innebiir att talan an
gående underhäll till barn tas upp av riitten i den ort. där svaranden har 

sitt hemvist, samt att sådan fråga också kan väckas i samband med mål 
rörande foststiillande av faderskap till barn. Har r~itten i sådant mål att avgöra 
vilken av nera miin som iir far till barnet. för talan om underht1llsbidrag 
inte prövas slutligt. innan faderskapsfrägan har avgjorts genom dom som 
har vunnit Jaga kraft. 

1 anclra stycket. som motsvarar nuvarande 20 kap. 9 ~ tredje stycket FB. 
siig:s att best:immelserna om behörig clomswl i paragrafens först;1 stycke 
inte utgör hinder alt ta upp fr[1ga om umkrhåll i samband med ~ikten

skapsmål. 
Treclie styck!'! slutligen motsvarar nuvarande 20 kap. 14 ~ FB. Där fö

reskrivs att målet skall tas upp av Stockholms tingsriitt. om det inte finns 
behörig domstol enligt hestiimmelserna i första eller andra stycket. 

11 ~ 

Paragrafen. som innehäller regler om takriitt uch om bcstiimmande a\' 
underhållsbidrag. motsvarar nuvarande 20 kap. 11 ~ FB och 19 ~ första punk
ten foderskapslagcn. 
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12 ~ 

Paragrafen innehåller bestiimmelser om interimistiska beslut i mål om 
underhåll. 

Fiirsta S(rckC! motsvarar nuvarande 20 kap. 12 ~ första stycket FB och 
19 ~ andra pu'1kten faderskapslagen. 

Anclra och rrec/je srrckena motsvarar nuvarande 20 kap. 12 ~ andra stycket, 
jämfört med 20 kap. 10 ~ andra och tredje styckena FB. 

13 ~ 

Paragrafen motsvarar 20 ~ faderskapslagen med den iimlringen att vad 

som diir siigs om underhåll till barnets mor har slopats. Detta har närmare 
berörts vid 10 ~-

14 ~ 

I paragrafen har tagits in en ny bcstiimmelse som rör möjligheten för 

den som presumerats vara far till ett barn, dvs. moderns make, att återkräva 
utgiven ersättning till barnet från annan man, om det senare fastställs att 
denne är far till barnet. Det kan härvid röra sig såviil om kostnader som 
mannen har haft under äktenskapets bestånd som om underhållsbidrag som 
har betalats efter en skilsmiissa. Enligt förevarande besUimmclse får kost
naderna återkriivas av den andre mannen endast om särskilda skUI föreligger. 
Detta innebär en ändring av rådande praxis (se NJA I 968 s. 183). 

Särskilda skiil för återkrav torde kunna föreligga, om elen andre mannen 
har haft skUI att misstiinka att han är far till barnet men undandragit sig 
att medverka till att faclerskapsfrågan avgörs. Diiremot torde återkrav nor
malt få anses uteslutet, om maken trots vetskap eller misstanke om det 
r:itta förhållandet dröjer med att väcka talan om att han inte skall anses 
som far. 

/(} kap. Om omrnc/igher 11d gruncl m· riill<'llS hes/111 

9-17 ~~ 

Paragraferna motsvarar nuvarande 20 kap. 15-23 ~~ FB. 

11 kflfl. Om .fiirmrndarc 

Paragrafen motsvarar nu\·arancle 1 I kap. I och 2 ~~ FB. Best:immelserna 
har ändrats som följd bl. a. av att även föriildrar som inte iir gifta med 
varandra kan ha gemensam vårdnad om sina barn. 
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Liksom gällande regler bygger departementsförslaget på principen att för
mynderskapet följer vårdnaden. Är föräldrarna gemensamt vårdnadshavare 
för sina barn är de ocksi'l tillsammans förmyndare för barnet. Är endast 
den ene föräldern vårdnadshavare är han ensam barnets förmyndare. Är 
föriildrarna gemensamt vårdnadshavare och dör en av dem eller kan någon 
av dem inte vara förmyndare på grund av att han själv är underårig eller 
blir en av dem entledigad från förmynderskapet, är den andre ensam för
myndare för barnet. 

De nuvarande reglerna i 2 ~ har arbetats in i 1 ~. I stiillet har i 2 ~ en 
ny bestämmelse införts för att reglera frågan om vem som skall vara barnets 
förmyndare, om barnet före uppnådd myndighetsålder ingår iiktenskap. Bar
net står nämligen från den tidpunkten inte liingre under någons vårdnad. 

Det har här.vid ansetts mest lämpligt att den som vid äktenskapets ingående 
var förmyndare får barnet fortsiitter att vara barnets förmyndare. Stod barnet 
vid äktenskapets ingående under vårdnad av biigge för~ildrarna. fortsiitter 
de att gemensamt utöva förmynderskapet. 

12-16 ~~ 

Paragraferna motsvarar nuvarande 20 kap. 24. 24 a och 25-27 ~~ FB. 

17 ~ 

Paragrafen motsvarar nuvarande 20 kap. 28 ~ till den del som rör för
myndares förordnande och entledigande. Den nuvarande 28 ~ innehåller 
en bestämmelse om att förmyndare i fall av försumlighet fär entledigas 
på ansökan av bl. a. allmän åklagare och barnavårdsniimnd. 1 departements
förslaget har allmiinne åklagarens behörighet i detta avseende slopats. I den 
situation det är fråga om torde den underäriges intressen bli tillriickligt 
tillgodosedda genom barnavårdsniimndens möjligheter att ingripa. Det måste 
dessutom anses vara en främmande uppgift för allm~inne åklagaren att be
vaka att förmyndare inte iir försumlig niir det giiller utö\'ande av vårdnaden 
om underårig. 

;_i kafl. 0111 i11skrirni11g ar/i.im1mdcnkaf1 

I paragrafen har gjorts endast en mindre ändring. föranledd av förslaget 
om att föriildrar skall kunna gemensamt vara förmyndare för sina barn. 
även om de inte är gifta med varandra. 
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18 kap. Om gud man 

12 ~ 

Paragrafen motsvarar nuvarande 20 kap. 30 ~ FB. 

13 ~ 

Paragrafen motsvarar nuvarande 20 kap. 31 ~ FB samt nuvarande 20 kap. 
32 ~ i vad bestämmelserna däri hänvisar till föreskrifterna i 20 kap. 28 ~ 
om förordnande och entledigande av förmyndare. 

20 kap. Vissa gc111c11sa111111a hes1ii111111e!~er 0111 riittegå11ge11 

De nuvarande bestiimmelserna i I. 2. 5. 6, 8-12, 14-24. 24 a, 25-27. 28 
(delvis), 30, 31 och 32 (delvis)~~ har, som framgått av det föregående, med 
vissa ändringar flyttats över till 3, 4. 6. 7, 10, 11 och 18 kap. Kvar i 20 
kap. lir vissa av de bestlimmelser som f. n. lir intagna i 28 och 32 ~~ samt 

bestämmelserna i 29 och 33-41 ~~- De har i förslaget placerats i 1-12 ~*· 
De angivna Undringarna har också påverkat kapitlets rubrik, som fött lydelsen 
Vissa gemensamma bestiimmclser om rättegången. Kapitlets mcllanruhrikcr 
har slopats. 

' ' 
Paragrafen motsvarar nuvarande 20 kap. 36 ~ FB. Enligt sistnämnda pa

ragraf skall vad som föreskrivs i 15 kap. 29 och 30 ~~ giftermålsbalken äga 
motsvarande tillämpning i mål om äktenskaplig börd, vårdnad, umgängesrätt, 
unclcrhi1ll och omyndighetsförklaring eller dess hiivande. Miil om iikten
skaplig hörd rnots\'aras i departcmen1sförslage1 av mål om förklaring att 
viss man ej lir far till cll barn. Vad gäller mål om faststlillancle av faderskapet 
till barn föreskrivs i 12 ~ l~1derskapslagen att 20 kap. 36 ~ FB skall liga mot
svarande tilhimpning. Bestämmelserna i faderskapslagen har i promemo
rieförslagct arbetats in i FB. Förevarande paragraf bör diirfl.ir avse såviil 
mål om förklaring att viss man ej är far som mt1l om faststiillande av fa

derskap. Dessa häda slag a\' mål har fih1 samlingshelcckningcn mäl om 

faderskap. 

2 

Paragrafen motsvarar nuvarande 20 kap. 37 ~ FB. 

3 

Paragrafen motsvarar 20 kap. 28 ~ FB i den del dctla lagrum inle rör 

11.\rordnande och entledigande a\ förmyndare. 
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4 ~ 

Paragrafen motsvarar nuvarande 20 kap. 29 ~. 

Paragrafen motsvarar 20 kap. 32 ~ FB i vad bestämmelserna inte hänvisar 
till föreskrifterna i 20 kap. 28 ~ om förordnande och entledigande av för
myndare. I sistnämnda del motsvaras 20 kap. 32 ~ FB. som jag tidigare 
har nämnt, av bestämmelser i 18 kap. 13 ~ i departementsförslaget. 

6 ~ 

Paragrafen motsvarar nuvarande 20 kap. 33 ~ FB. 

7 ~ 

Paragrafen motsvarar nuvarande 20 kap. 34 ~ FB. 

8 ~ 

Paragrafen motsvarar nuvarande 20 kap. 35 ~ FB. Med hänsyn till be
stämmelsernas ändrade placering har det fåll anges uttryckligen att bestäm
melserna gäller endast mål om omyndighetsförklaring samt ärenden om 
förmynderskap och godmanskap. 

9 ~ 

Paragrafen motsvarar nuvarande 20 kap. 38 ~ FB. På grund av att allmänne 
åklagaren inte längre skall vara behörig all ansöka om entledigande av för
myndare har viss ändring gjorts i paragrafens .fiirsta styck<'. 

Andra stycket i 38 ~ foreskrivcr att vad som sägs i paragrafens forsla 
stycke inte skall giilla mål om underhåll till barn utom iiktenskap. Denna 
bestämmelse har med en redaktionell jämkning llyttats över till andra s1rcke1 

av förevarande paragraf. Lagrummet har vidare kompletterats med en be
s@nmelse om att första stycket inte giiller mål om fasts@lande av faderskap. 

Sistnämnda komplettering har föranletts av att faderskapslagens regler har 
arbetats in i FB. 

10-12 ~~ 

Paragraferna motsvarar nuvarande 20 kap. 39-41 ~~. 
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l I kap. 0111 l'Nks1äl/iglw1 ar dom clll'I" bcs/111 riirand(' 1·ård11ad 111. m. 

12 ~ 

I paragrafen föreskrivs f. n. att beslut enligt 21 kap. FB som inte avser 

utdömande av vite eller ersättning för parts kostnad skall !linda till omedelbar 
efterriittclse, om inte annat förordnas. I clcpartementsförslagct har bestäm

melsen ändrats på så sätt att ifrågavarande beslut skall liinda till omedelbar 

eftcrriittclse endast om hinsriitten förordnar om det. Vad gmler skälen till 
denna ändring hänvisas till avsnittet 6.4. 

Ö1·e1:-.:ångshcsrämm1•/sema 

I första punkten av övergångsbestämmelserna föreskrivs att lagen om 

ändring i FB skall träda i kraft den I januari 1977 och att i samband härmed 
faderskapslagen skall upphöra att gälla. 

I punkterna 2-5 har tagits upp vissa övergångsregler som är föranledda 

av de nya bestämmelserna om faderskap och vårdnad. Jag får beträffande 
dessa övergångsregler hänvisa till vad som har anförts i avsnittet 6.8. 

Som har framgått av specialmotiveringen till 7 kap. 10 ~ FB innebär de

partementsförslaget att de nuvarande bestämmelserna i nämnda lagrum om 
underhållsbidrag till mor till barn utom äktenskap slopas. Detta medför 

behov av vissa övergångsbestämmelser för sådana fall då talan om bidrag 

till modern har väckts före den nya lagstiftningens ikraftträdande men inte 

dessförinnan har kommit att slutligt prövas. I sådana fall bör gälla att talan 
skall prövas enligt äldre lag. En bestämmelse härom har tagits in som en 
sjätte punkt bland övergångsbestiimmelscrna. 

I 7 kap. 7 och 8 ~~ FB finns vissa bestämmelser om möjligheten att 
få ändring i avtal om underhållsbidrag. Dessa bestämmelser är tilliimpliga 
också i fråga om avtal rörande underhållsbidrag enligt nuvarande 7 kap. 
10 ~. En särskild bestämmelse härom är intagen i fjiirdc sty.:kct i sistniimnda 
lagrum. Upphävandet av 7 kap. 10 ~ aktualiserar frågan huruvida bcstiim
melserna i 7 kap. 7 och 8 \~ om ändring av underhållsbidrag alltjiimt bör 

vara tilliimpliga i fråga om sådana avtal om underhållsbidrag enligt 7 kap. 

10 ~ som har slutits !öre ikraftträdandet. För min del anser jag att denna 

fråga bör besvaras nekande. Rent allmänt må5te behovet av en möjlighet 

till ändring av avtal om bidrag enligt 7 kap. I 0 ~ vara ganska litet, eftersom 

underhållsbidrag i dessa fall torde utgå under en mycket begränsad tid. 

Vad särskilt gäller möjligheten att få ett avtalat bidrag höjt, synes den mindre 
liimplig sedan rätten att alls fä bidrag har upphört. Sammanfattningsvis 

anser jag alltså att 7 kap. 7 och 8 ~~ efter ikraftträdandet inte längre bör 

tillämpas i fråga om avtal om sådant underhållsbidrag som avses i nuvarande 

7 kap. 10 ~.Någon övcrgångshesfammelse hlir d~irför inte erforderlig i detta 

sammanhang. 
Bestämmelserna i 20 ~ faderskapslagen har, som förut nämnts, i dcpar-
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tementsförslaget flyttats över till 7 kap. 13 ~ FB. Första stycket i nuvarande 
20 ~ faderskapslagen rör verkställighet på grund av provisorisk förbindelse. 
Diir föreskrivs att om någon genom skriftlig, av två personer bevittnad 
handling har åtagit sig att utge underhållsbidrag till barn utom äktenskap 
eller barnets mor för tid intill dess resultatet av blodundersökning om fa
derskapet föreligger, så skall i fråga om verkstiillighet på grund av handlingen 
galla vad som är föreskrivet om verkstiillighet på grund av förbindelse att 
utge underhållsbidrag enligt FB. I andra stycket av 20 ~ faderskapslagen 
föreskrivs att beträffande sådan provisorisk förbindelse som avses i para
grafens första stycke skall i övrigt i tilliimpliga delar gälla vad som i lag 
eller annan författning är föreskrivet för fall då rätten har meddelat in
terimistiskt förordnande om underhållsbidrag till barn utom äktenskap eller 
barnets mor. 

Vid överflyttningen till FB har vad som i 20 ~ faderskapslagen föreskrivs 
om underhållsbidrag till barnets mor slopats som en följd av upphävandet 
av de nuvarande bestämmelserna i 7 kap. 10 ~ FB. Har emellertid någon 

före ikraftträdandet jämlikt de nuvarande bestämmelserna i 20 ~ faderskaps
lagen skriftligen åtagit sig att utge underhållsbidrag till barnets mor, bör 
givetvis paragrafens bestämmelser om sådant åtagande alltjiimt gälla. En 
särskild bestämmelse härom har intagits i punkt 7 av övergångsbestäm
melserna. 

8.2 Förslaget tilJ Jag om ändring i brottsbalken 

I brottsbalken har en ändring gjorts i 7 kap. 4 ~ andra stycket. Där fö

reskrivs nu att make skall dömas för egenmäktighet med barn, om maken 
utan beaktansviirt skäl egenmäktigt bortför barn under 15 år, som står under 
båda makarnas vårdnad. eller om make eller annan som skall ha vårdnaden 
själv tar sig rätt genom att obehörigen bemiiktiga sig barnet. De nya reglerna 
i FB innebär bl. a. att föräldrar kan ha vårdnaden om sina barn gemensamt, 
även om de inte är gifta med varandra och alltså inte är makar. Det angivna 
lagrummet i brottsbalken har med hiinsyn härtill ändrats så att det avser 
även de fall då föräldrarna, utan att vara gifta med varandra. gemensamt 
har vårdnaden om barnet. 

8.3 Förslaget till lag om ändring i utsökningslagen 

Andra stycket i 54 a ~ har ändrats som foljd av att reglerna om under

hållsbidrag till ogift mor i 7 kap. 10 * FB upphiivs. Några övergångsbe
sfammelser har inte ansetts behövliga. 
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8.4 Förslaget till lag om ändring i lagen om vård av omyndigs vär
dehandlingar 

Avgiftsbestämmelserna i 8 ~lagen om vård av omyndigs värdehandlingar 
har ändrats i enlighet med vad som har föreslagits i avsnittet 6. 7 i den 
allmänna motiveringen. 

8.5 Fiirslaget till lag om ändring i lagen om allmänna barnbidrag 

I 4 ~ lagen om allmänna barnbidrag föreskrivs som huvudregel för det 
fall att föräldrarna har vårdnaden gemensamt att rätten att uppbära allmänt 

barnbidrag tillkommer modern. Som jag har anfört i avsnittet 6.6 i den 
allmänna motiveringen bör möjlighet införas för föräldrarna att anmäla till 
försäkringskassan att bidraget i stället skall betalas ut till barnets far. Pa
ragrafen har ändrats i enlighet härmed. 

8.6 fi)rslaget till lag om ändring i militärersättningsförordningen 

I 7 ~ 3 mom. har gjorts vissa smärre ändringar som en följd av att termerna 
barn i och barn utom äktenskap utmönstras ur lagstiftningen. I övrigt har 
en del redaktionella ändringar vidtagits i förordningen. Förordningen har 
vidare fått beteckningen lag. 

8.7 Förslaget till lag om ändring i lagen om yrkesskadeförsäkring 

I 21 ~ har gjorts ett par ändringar motsvarande dem i 7 ~ 3 mom. mi

l itiirersiittn i ngsförord ni ngen. 

·8.8 Förslaget till lag om ändring i lagen angående blod undersökning 
m. m. i mål om äktenskaplig börd eller vid utredning av faderskapet 

till barn utom äktenskap 

I rubriken samt i I, 5 och 6 ~~ har gjorts vissa redaktionella ändringar 

till följd av de föreslagna ändringarna i FB. 7 ~,som handlar om att regeringen 
eller myndighet som regeringen bestiimmer meddelar tillämpningsföreskrif

ter. har upphävts som onödig. 

8. 9 fi)rslaget till lag om ändring i barnavårdslagen 

I 12 ~ fjärde punkten har vissa redaktionella ändringar gjorts med hänsyn 
till iindringarna i FB och upphävandet av fadcrskapslagen. 
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8.10 Förslaget till lag om ändring i lagen om allmän försäkring 

I 8 kap. 5 ~ har gjorts en redaktionell iindring på grund av att termen 
barn utom iiktenskap har rensats ut ur lagstiftningen. 

8.11 Förslaget till lag om ändring i namnlagen 

Namnlagen innehåller olika regler för barns förvärv av släkt namn beroende 
på om barnet är fött i eller utom äktenskap. Med hänsyn framför allt till 
förslaget om att slopa termerna barn i äktenskap. barn utom iiktenskap 
och ~iktenskaplig börd har vissa ändringar måst göras i 1. 2. 15 och 37 ** 
namnlagen. 

l.fiirsta styck<'! föreskrivs f. n. att barn i äktenskap förvärvar faderns släkt
namn vid födelsen. Departementsförslaget anknyter i stället till de nya reg
lerna i 1 kap. I ~ FB om i vilka fall en viss man skall presumeras vara 
far till ett barn. I överensstämmelse med dessa regler föreskrivs att om 
modern iir gift vid barnets födelse. så förvärvar barnet vid födelsen makens 
sliiktnamn. Motsvarande skall enligt förslaget gälla om modern vid barnets 
födelse iir iinka sedan så kort tid tillbaka att barnet kan vara avlat före 
mannens död. Eftersom annan man än moderns make enligt I kap. FB 

kan erkiinna barnet som sitt med verkan att presumtionen för elen äkta 
mannens faderskap hävs. anges vidare i förevarande lagrum att vad som 
har sagts om barnets förvärv av makens släktnamn inte skall gälla. om 
det före barnets födelse har faststiillts att annan än maken iir far till barnet. 

Andra s1rcke1 föreskriver f. n. att barn som får äktenskaplig börd genom 
att föriildrarna ingår iiktenskap med varandra. hiirigenom automatiskt för

viirvar faderns släktnamn. om barnet är under 18 år. och i annat fall kan 
förviirva foderns namn genom anmiilan hos pastor. I lagrummet har gjorts 
vissa redaktionella iindringar som en följd av utmönstringen av uttrycket 
äktenskaplig börd. 

herljl' s1vcke1 innehåller regler om hur barn i iiktenskap kan förviirva mo
derns sliiktnamn som ogift. Lagrummet har ändrats redaktionellt till följd 
av att uttrycket barn i äktenskap slopas. 

Paragrafen innehåller f. n. regler om släktnamn for barn utom iiktenskap. 
Huruvdregcln iir att barnet vid födelsen förvärvar moderns släktnamn. Bar

net kan också genom anmälan hos pastor anta faderns namn. 
Slopandet av uttrycket barn utom iiktenskap har medfört vissa redak

tionella ändringar i paragrafen. Bl. a. har första och andra styckena slagits 
ihop till ett stycke. 

13 Riksdagrn /976. I sam/ . .\"r /70 
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Paragrafen innehåller regler om förlust av sliiktnamn i vissa fall. Där 
föreskrivs f. n. att om barn förklaras sakna iiktenskaplig börd och modern 
har annat släktnamn än mannen, så förlorar barnet mannens namn och 
förvärvar i stiillet moderns namn. Om synnerliga skiil föreligger kan rätten 
dock tillåta barnet att behålla mannens namn. 

Departementsförslaget utgår från sådana fall då barnet har förvärvat fa
derns släktnamn enligt 1 ~ första eller andra stycket namnlagen, dvs. dels 

fall då barnet genast vid födelsen har förvärvat moderns makes släktnamn. 
dels fall då barnets föräldrar senare har ingått äktenskap med varandra och 
barnet hiirigenom antingen automatiskt eller efter anmälan hos pastor har 

förvärvat faderns sliiktnamn. Skulle det i sådant fall senare fastställas att 
mannen inte är far till barnet och har barnets mor annat släktnamn än 
mannen, förlorar barnet dennes namn och förviirvar i stället moderns sliikt

namn. Liksom hittills skall rätten dock kunna tillåta att barnet behåller 
mannens namn, om det föreligger synnerliga skäl härför. 

Bestämmelsen om fastställande av att viss man inte är far avser till en 
början fall då rätten har meddelat förklaring enligt 1 kap. 2 ~ FB om hävande 
av den legala faderskapspresumtionen. Vidare avses fall då rätten enligt 
I kap. 4 ~ tredje stycket FB har förklarat ett av mannen avgivet fader
skapserkiinnandc sakna verkan samt då dom varigenom mannens faderskap 
fastställts har blivit ändrad. Slutligen omfattar bestämmelsen den situationen 
att barnet vid födelsen har förvärvat moderns makes släkt namn men annan 
man diircftcr har erkiint faderskapet med verkan all presumtionen för den 
iikta mannens faderskap hiivs. 

37 ~ 

I ett nytt andra stycke i paragrafen har tagits in en forumregel för fall då barn 
gör ansökan om att enligt 15 ~få behålla släkt namn. 

8.12 Fiirslaget till lag om ändring i införsellagen 

Andra stycket i 5 ~ har iindrats som en följd av all reglerna om un
derMllsbidrag till ogift mor i 7 kap. 10 ~ f'B upphiivs. Några övcrgångs

bestiimmclser har inte ansetts behövliga. 

8.13 Förslaget till lag om ändring i lagen om ersättning i vissa fall 

för utgivna underhållsbidrag 

1 ~ 

Paragrafen innehåller regler om återbetalning av belopp som på grund 
av interimistiskt beslut i mål om fastställande av faderskap utgivits till barn 
eller, på grundval av reglerna i 7 kap. 10 ~ FB. till barnets mor. Med hänsyn 
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till att de nuvarande bestämmelserna i 7 kap. I 0 ~ föreslås upphävda bör 
vad som siigs i förevarande paragraf om underhållsbidrag till barns mor 
också slopas. Bestämmelserna hiirom i paragrafen har därför fått utgå. I 
övrigt har i paragrafen gjorts vissa redaktionella ändringar med hänsyn främst 
till att uttrycket barn utom äktenskap har mönstrats ut ur lagstiftningen. 

I paragrafen har gjorts smärre ändringar motsvarande dem I ~-

Övergångsbestämmelser 

Till lagen har fogats vissa övergångsbestämmelser som tar sikte på det 

fallet att underhållsbidrag enligt 7 kap. 10 ~ FB i dess hittillsvarande lydelse 

har getts ut före lagens ikraftträdande. 

8.14 Fiirslaget till lag om ändring i rättshjälpslagen 

I 9 ~ andra stycket fjärde punkten har gjorts en redaktionell ändring som 
följd av att uttrycken äktenskaplig börd och barn utom äktenskap rensas 

ut ur lagstiftningen. 
I 9 ~ andra stycket sjunde punkten har gjorts en redaktionell iindring 

som följd av förslaget om ändrad rubrik till den nuvarande lagen angående 
blodundersökning m. m. i mål om äktenskaplig börd eller vid utredning 

av faderskapet till barn utom äktenskap. 

I 9 ~ tredje stycket har gjorts en redaktionell ändring som följd av all 
uttrycken äktenskaplig börd och barn utom äktenskap rensas ut ur lag
stiftningen. 

8.15 Fiirslaget till lag om ändring i studiestödslagcn 

I 3 kap. 28 ~ studiestödslagen i dess nuvarande lydelse föreskrivs att om 
den ena av två makar har vårdnaden om ett barn i tidigare äktenskap eller 
utom iiktenskap. skall vid prövning av frågan om barnets riitt till studiemedel 

andra makens inkomst och förmögenhet beaktas .i stället för inkomst och 
förmögenhet hos den av föräldrarna som är skild från vårdnaden. Paragrafen 
har ändrats på så sätt att den avser det fallet att make iir ensam vård
nadshavare för barn som ej är även andra makens barn. I sådant fall skall 
andra makens inkomst och förmögenhet beaktas vid prövning av frågan 

om barnets rätt till studiehjiilp i stället för inkomst och förmögenhet hos 
den av barnets föräldrar som är skild från vårdnaden. Diiremot skall någon 
hiinsyn till styvförälders ekonomi inte tas i sådana fall då barnets föräldrar 
gemensamt har vårdnaden om det. I sådana fall skall i stället föräldrarnas 
ekonomi beaktas. 
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9 Hemställan 

Jag hemställer att lagrådets yttrande inhHmtas över förslagen till 

1. Jag om ändring i föriildrahalken, 
2. lag om ändring i hrottsbalken, 
3. lag om ändring i utsökningslagen (1877 nr 31 s. 1). 
4. lag om ändring i lagen ( 1924:322) om vård av omyndigs värdehand-

lingar, 
5. lag om ändring i lagen ( 1947:529) om allmiinna barnbidrag, 

6. lag om lindring i militUrersättningsförordningen ( 1950:261 ), 
7. lag om iindring i lagen ( 1954:243) om yrkesskadeflirsiikring, 
8. lag om ändring i lagen ( 1958:642) angående blodundersökning m. m. 

i mål om Hktenskaplig hörd eller vid utredning av faderskapet till 
barn utom äktenskap, 

9. lag om iindring i barnavårdslagen (!960:97), 
10. lag om ändring i lagen (1962:381) om allmiin försiikring, 
11. lag om ändring i namnlagen () 963:521 ), 
12. lag om ändring i införsellagen () 968:621 ), 
13. lag om ändring i lagen ( 1969:620) om ersättning i vissa fall för utgivna 

underhållsbidrag, 
14. lag om ändring i rättshjHlpslagen (! 972:429), 
15. lag om ändring i studiestödslagen ( 1973:349). 

10 Beslut 

Regeringen beslutar i enlighet med föredragandens hemstUllan. 
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Bi/11g111 

!'ni 111c· mu ri .;för' 1 ag.: n 

1 Förslag till 
Lag om ändring i föräldrabalken 

IHirigenom föreskrives i fräga om föriildrabalken' 
elds att 11 kap. 2 ~ skall upphöra att giilla. 
del5 att 1-3 kap., 4 kap. 8 ~- 6 kap., 7 kap. 2, 4, 7 och JO g, 11 kap. 

IL 12 kap. I~- 20 kap., 21 kap. 12 ~ samt rubrikerna till 1-3 kap. skall 
ha nedan angivna lydelse, 

dels att i halken skall införas sjutton nya paragrafer. 4 kap. 9-11 ~~. 7 
. kap. 11-15 ~~samt 10 kap. 9-17 ~~.av nedan angivna lydelse. 

Nuvarande (l'delse' 

I kap. Om barnets börd 

Ram. som .fiic/es under äktenskap 

ellN d sådan tid (/icr dess llflflliis11i11g 

af/ det kan l'ara al'lat dess/iiri1111a11. 
har äkrenskaplig börd (b a r n 

i ä k te 11 ska p). såvida ej, i den ord

ning som sägs i J kap .. .förklaras all 

barnet icke har sådan börd. 

Faderskapet till ham som ej har iik

tenskaplig bijrd (har 11 utom ä k -

te 11 ska f1) fastställes enlft;ft 3 kap. 

' Balk.::n omtryckt 1974: 1038. 

Fiireslagen lrclelsC' 

I kap. Om faderskapet till barn 

Ar l'icl barns fr'idelw modern gifi. 

skall hennes make anses som barnets 

fader. .lfotsmrancle gäller, om mo

dem l'id barnets .tiiclelse är iinka och 

hennes make har m•lidit pd sådan tid 

011 hornet ka11 l'ara m·lat dessfvri1111a11. 

Vacl som sagts i.första srrckcr gäller 

ei. om rii11e11 enligt J 1' .fiirklarar all 

mannen l'.i är all anse som .läder till 
hornet eller um annan man enligt 4 1' 

crkä1111e1; tädNskapet till baml'!. 

Rä11e11 kan .turk/ara all man som 

m·ses i I 1' /?irsta stvcket ei är al/ anse 

som .fäc/N till baml'I. om 

I. dN är utrel/ all modem har ha/i 

samlag mecl a1111a11 än mannen och clet 

med hänsrn ri/I samr/f"a omsräm/f"
hctcr är sannolikt all hamet har m•lats 

ar den andre. 

}. clc't på grund m· hamcts c11Tsw1-

'Som ntl\·arande lydelse anges lydelse enligt 1974: IOJ8, som triider i kraft den I 
i<111 uari 1976. 
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Föreslagen (vdelse 

lag eller annan särskild omsriindigher 

kan hållas .tör 1·issr all mannen (j är 

harners fader, eller 

3. barner har avlats/öre äktenska

fll'I eller under det att makarna lewle 

åtskilda och del ~j är sannolik I all ma

karna hat; samlag med 1•ara1ulra un

der rid då bamer kan vara avlat. 

Barn 11f0111 äk1enska11 crhdller äk- Förc/~~ger annat Jiill än som avses 

tenskapl~~ börd. 0111 .föräldrarna ingd I .1' f(irsta srycket eller har rätten 

äkrenskap med l'llrandra. meddelat.f(irklaringenligl 2 1'. skall.ff.i

derskaper.tf.isrställas genom erkännan

de eller dom. Skall någon enlig! I 1' 

.törsta strckct anses som fäder, kan 

genom erkännande ff.isrsrällas att an

nan man är .fäder till harner. 

4 ~ 

Erkännande kan ske även/iire bar

nets Jbdelse. 

Erkännande a1• fadc1:~kap sker 

skrif!l~~cn och skall b1·vi11nas av rvd 

personer sam! skri/;1~~<'11 godkännas av 

hama1•årclsniimnden och av modern 

eller särskilr.tbrunlnad/iirm.1·n1/are./iir 

harner. Har harner 11p1md11 mynd~~ dl

der. skall ·erkiinnander i sräller god

kännas m· harnet sjiilvr. Barnm•drds

niimnden /dr lämna sill godkännande 

endast om der kan at11agas all mannen 

är fader rill harnet. 

Avser erkännande faderskapet till 

barn mrtill ndgon enligt I _,,. /brsta 

srycker är all anse som .fader, krävs 

utö1•er l'(ld som anges i .fbrsra stycke! 

alltid godkännande ar denne samt ar 

modern. 

Visas senare art den som har lämnat 

erkännande ej är .tiulcr rill harner, 

skall rätten .förklara atr erkiinnander 

saknar verkan 11101 honom. 
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Nul'(lrande (rdl'l\e 

2 kap. Om talan angående äkten
skaplig börd 

Vill mannen rinna .fiirklaring, all 

barn som mses i I kap. I .11· icke har 

äkrenskaplig biird. skall han 1•1"icka ra

lan mot harm'/ eller, 0111 hamer m•/idir, 

dl'ss W'l'ingar inom tre årti·dn det han 

fick kunskap om harnetsfödcf~e. Har 

mannen ej rarakr~~t sammanbott med 

harncr. rare han dock (i.f1ir/usrig sin 

talantbrriin cti årtörtlutit,li"dn dN att 

ra/an, .10111 grundats fht art barnet har 

äktenskaplig hiird. hlil'ir l'i:ickt mot 

11u111nen och han crhdllir del därar. 

Talan ('n/~~r,liirsra Sll'C'k('t må ej äga 

rum, om mannen. sedan han/ifrr kun

skap om arr modern hqfi samlag med 

annan under tid. dd harnet kan rara 

al'/ar. efier haml'ls/iidelse erkänt har

nN såsom sill. 

199 

Fiircslagen (rdefa' 

Skall faderskap fasrsrällas l!<!nom 

dom. skall rättentiirklara l'n man rnra 

.fäder, om det är utrett att han har 

ha/i samlag med harnets moder under 

tid dd barn er· kan l'l7ra avlat och cler 

med häns,m rill samtl~~a omsränd~~

hNer är sannolik I art banwr har arlats 

av honom. 

' \ 

2 kap. Barnavårdsnämndens med- · 

verkan vid fastställande av fader

skap 

Skall ej enlig! I kap. I 11· /iirsra 

st\'cket viss man ames som barns fa

dl'I'. åligger det barnanlrdsnämnden 

att siiria .f(ir art /iulcrskapet till harnet 

/i1stställes, om den som har l'drdnadcn 

om barner är krrkobok/iird i riket eller 

eljest l'istas här eller om i annat fall 

vårdnadshal'arcn hcgär dl'f och barner 

är svensk 111edb01xare. 

Ska/I riss man enligt I kap. I f tiir

sta stl'CkN anses som harns /åder och 

är wlrdnadshavarc tfir harner krrko

hoktiird i riket eller visra.1· rårdnads

lwrnre eljes/ här elll'I' är hamet i annat 

fall wensk medhmxare. tår barna

vårdsnämnden, om vårdnadshal'are 

eller. om l'årdnadcn om harn<'I icke 

tillkommer mannen. denne begär det 

och det .finnes lämpl~~r. utreda rem 

som elit's/ kan rnra fader till barner. 

2 ~ 
Ar mannen död. och har ha111·arken Uppgi/ien att söriafiir att täderska-

.fiirsuttit iid till ra/a11 enlig/ I .i' eller per rill barner./äsrställes åvilar barna-

eticr harnc'f.\/(idelse crkiint ha mer sd- l'drdsnämnden i den kommun där den 

som sill. md enrnr. som ji.imte eller som har vårdnadrn 0111 hamcr är k1•r-

11iis1 efil'I' barnet i.ir berärrigad till arv kohoktiird. Ar rdrdnadshavaren ej 
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Nul'arande lrdclse 

e/icr ho110111, l'iicka sddan ra/an inom 

l'll år/i"å11 der han erhållir kä11nedo111 

0111 hamet.1· Jiiclelse och 0111 111a11nens 

död. Har 11wn11rn i:j mraktigt sam

manhotr med hamer. 1'aff' arvinge 

dock ej fiirlusr(:.: si11 talan Jiirriin etr 

år /i.ir/l111it Få11 det all a11s11rdk. som 

gm11clats pd all haf'll<'I har iikrenska{l

lig hörd. Jiwnställts 11101 clöclshoer. 

Etier/ii11111ar elen al'/idne.jiimre maka, 

at'l'ingar som m·ses i 3 kafl. I 1' iirv

dahalke11. iige em·ar al' dem .1dda11 

rät!. 

Vill barn som m·ses i I kap. I 1' l'i1111a 

.f(frklaring. all der icke har äkrenska{l

lig hiird. iige hamet väcka ralan diirom 

11101 1111111n1•n eller. om ha11 c'ir diid, 

hans af'l'ingar. E!iC'f'liimnar mannen. 

jämte maka. a1Tingar som al'si'S i 3 

ka11. I 1' än·daha/ken, skall ra/an . . 1å
ritt dessa a11går. riktas 11101 dem som 

dd tala11 1·1'ickes iiro 11är111ast till an·. 

Talan som m•ses i 1-3 {1' må ej hi

fallas. med mindre det är 111re11. art 

mode/'11 ha/i samlag med a11111111 än 

mmmen och det 111dst1' a11111gas all 

hamet av/ars l'id samlaget. eller ock. 

på grund m· bam1•1.1· an•.mn/ag eller a11-

mm siirskild omsränd(:.:het. det eljes! 

kan hållas .fiir l'issr. 1111 mannen ej är 

hamersfade1". Ar haf'llN av/alföre äk

renska{lel eller 11ndcr det makarna 

e/icr domstols hes/ur l'llC'I' eljest {lå 
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krrkohok/i.ird i riket. dl'ilar llfl{lgi/irn 

baf'llm·1Jrcls11ämnden i den ko11111111n 

där han l'istas eller. 0111 han ej \'isras 

i riket. hamavdrdmämnden i Stock

holm. Vad 1111 sagts om 1y/rd11adsha

var<' gäller modem ifill/ eld l'drclnaden 

0111hamet111iil'as gc111e11sa1111 al' henne 

och m· man som m·ws i I kap. I ,1 /r'ir

sta stl'Ckcr. 

lntriidcr ii11dri11g i .fiir/11///a11de som 

anges i:! 1' scda11 bamal'drcl.miimnde11 

i111<·11 11/redning /iir att .Id .fi1derska1wr 

·till barnet /i1s1sriillt, iir mi11111de11 än

dock skvldi::.: all s/111fiim 11tredni11ge11. 

Hamal'drdsnä11111cle11 ka11 fiirord11a 

all i.irrnclcr skall iil'cr/l\'lws till hama

l'iirds11ä111ndcn i annan 1\01111111111. 0111 

det skulle al'SCl'ärt 1111dC'rlii11a utred

ningen. Om sdda111 hes/111 skall den 

a111/m han1111·drdmii111n1/e11 o/iirdriij/i

g<'n w1derrättos. 

Talan 11101 hamm·1Jrcl.1nii111ncl.1 he

.1/111 enl(:.:r andra srrckl'I .f(ires hos 

/ii11.11trrclsen gtnom hewiir. .\for 

liins.11rrel1e11S hcslur tiirl's ralan hos 

kammarrii11e11 genom be.\1·iir. 

Då hamm·clrdmämnd liar art siirja 

.fiir all Jliderska{I /iisrstiil/es. skall 

nä11111den .fiirsiika l/lreda vem som är 

fäder till hamer. Fiir dclla iindamdl 

skall nämnden inhämw llflf1/1's11i11gar 

ti·<in mode/'11 och andra 11erso1wr wm 

k111111a liimna llfl{lgi/icr m· hcrvddw• /iir 

lllf'l'd11i11gcn. 

Hamal'llrdsnämndcn i m11w11 kom

mun skall {Id hcgiiran al' den hama

rdrdsniimnd som dl'! dl(:.:ger att siirja 
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grund m· söndring lerde (/t.\kilda, md .flir all .tiulNskaflel ti1srsriillcs hirrätla 

dnck talan bi!ill/as, st!rit/11 det ej giin's denna. 

sannolikt att makarna ha/i samlag 

med rnrandra å tid, tlå barnet kan 

rara arla!. 

6 

0111 ti11!Nsk11{JS!i"dgan kan /lt'diimas 

111cd tillräcklig siikNhl'I flcl grund m· 

bamardrclsniimnt!cns LI/redning, biir 

h(11·11m·tirdsnii111ncli'n bereda den so111 

sillunt!a 1111rages rara /iuler 1il/ hurner 

1i/lfii//1• uti Nkii111w li1cfNskaflel. 

Bamal'drdsnä111ndcn hiir l'('l'ka ft'ir 

all hlotlundersiikning iigN rum hc1rii( 

.fimtle modem. harn1'/ och den som 

kan )'{!/'{/ /irt!I'!' 1il! hamN, om t!e11111• 

hcgär t!cr eller anledning finns fil/ an

ragantle all 111otlern lwti sa111fag 111cd 

mer iin en man under lid eld bamer 

kan rnru arla!. 

7 ~ 
Bama1·drdsnii111nd1'11 !dr /dgga ned 

pdhiirjad l//rl'd11i11g 1111g1irnd1· /äder

skapcl. nm cf1•1 

I. risar sig 0111r'ij/ig1 all.fil er/iirtll'l'

/iga 1111p/\'.rni11gar/iir hcdöm11i11g m• tä

dcrsk11f1s/i'd~a11, 

}. /iwns1dr som 111sik1sfii~1 all /iir

siika. Id. ti1dcrskapcr .tims1ii//1 ai· c/11111-

srol, 

3. fiire/igg<'r sa1111rckc m· modl'm 

eller siirski/1 förordnad /iirm\'11dare 

e11/igt 4 kap. 5 .1' !iiriilcfrahalke11 ri// 

acfoptinn m· haml't, el!t'r 

4. m· särskilda skiil finns a11fct!11i11g 

1i/I <111faga11d<' a11timsa11111red11i11g el

ler rärrcgdng skulle rara ri/I 111rn .tiir 

ham1'f clll'I' 111särra modem /fir 11d-
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3 kap. Om faderskapet till barn 

utom äktenskap 

Faderskaper rill barn 1110111 äkre11-

skafJ tilstställcs genom erkännande el

ler dom. 
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ji"esrningar som innebiimfarafiir hen

nes psykiska hiilm. 

Talan mot harnavdrdsniinmds he

s/lit <11/ /dgga ned pdhiiriadtädcrska{Js

utredning fiires ge110111 bewär hos 

liinsstyrclsen. Mot liin.myrel.ll'n.1 be

slut föres tala11 hos kammarrällen 

genom besvär. 

Vid barnm·tlrdsnii11111de11 skall/iiras 

protokoll iircr wul so111.fiireko111111er vid 

utredningen m· bet11dd~c .fiir .tiulcr

skapsti·dgan. I protokollet skall w1-

teck11m även sådana llflf1gifier som 

kunna ha bem-/else/iir skvldighet('fl all 

lltge bidrag till barnets 1111derhå/I. 

Urredninge11 biir hcdrirns skvnd

samt. Om ej särskilda skii/.fiiranleda 

annat. skall utredni11gen mra s/ut/iird 

inom ett dr .kdn barnets /iidelst·. 

3 kap. Rättegån~en i mål om fa
derskap 

Mål om förklaring att 

v i s s m a n c j ~i r f a cl c r 

Vill den som cnlfgr I ka[I. I f första 

strcket skall anses somfi:u/er vi111raf?ir

k/aring enlfgt I kap. l 1' all han icke 

iir att anse som fäder till barnet. kan 

han väcka talan härom mot barnet el

ler, om barnet avlidit. dess arvingar. 

Ar mannen diid och har han icke 

l'araktigt sammanbo// med barnet och 

heller icke erkiinr barnc/, kan cnrnr, 

som Jämt<' eller näst c/ier h<1r1wt iir 

berättigad till ar\' eficr mannen, l'äcka 

talan om au mannen ci är .tiulN till 

barner. Etierliimnar den al'lidnejämte 
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maka arl'ingar som m•ses i 3 kap. I 1' 

ärvda balken. har envar av dem rätr 

all l'iicka ralqn. Riill att viicka talan 

enligt deua szvcke /iireli,!!,gl'r dock e;. 

om vid mannens död mer än ett år 

.fiir/llllil /i"dn det att han erhdllit del 

m• talan som har l'iickts mot honom 

på den grund au han ärji1der till bar

net. 

Talan som m•scs i andra s~1·ckl'I skall 

1•iickas inom ert dr från det att an

sprtlk. som grundas på att mannen iir 

fäder till hamet, har _kam.11ällts mot 

diitMoet. 

2 ~ 
Erkännande av/iulerskapet till ham Vill barn l'inna _liirklaring enli,!!,1 

l/fom äktenskap sker skrifi/i,!!,en. Er

kännandet skall hel'iUnas av t1•å per

soner och skri/i/igen gädkännas m• 

hamal'årdsnämnden samt av modern 

eller särskilt_/örordnad_{iirmyndare_fiir 

barnet. Har harfl(!f uppnåu mynd~!!. ål

der, skall erkännandet i stället god

kännas m· hamer siii/i>t. Erkännande 

kan ske iil'en /(ire barnets _l(idelse. 

Bamm·årdmiimnden får lämna siu 

godkännande endast om det kan an

tagas au mann<'n är/åder rill barnet. 

Visas senare au mannen c~i ärtädcr 

filt barner. skall räuen_liirklara. all er

kiinnandct saknar 1•erkan. 

3 ~ 

Rätten skall _liirklara en man l'ara 

läder till barn l//om äkrcnskap, om det 

iir //lreU att han ha/i samlag med har

nets moder under tid dd hame1 kan 

\'{/ra Gl'lal och det med hänsyn till 

sw111/i,!!,a omständi,!!,hetl'/" iir sannolikt 

att barnet al'lats m• honom. 

I kap. l .\' att man som m·scs där icke 

är dess .foder. kan barnet l'iicka talan 

härom mot mannen eller. om han iir 

diid. hans aningar. Efierlämnar man

m:n jämte maka an•ingar som al'ses 

i J kap. I 11 ä1wlahalken. skall talan. 

så1•i(( angår dessa. riktas mot dem som 

eld talan 1•äckes äro närmast rill arv. 

Talan som al'ses i I eller l ,1 _tär 

1•iickas l'ic/ riillen i den ort där barnet 

har siH heml'ist eller. om del har al'

lidit. l'id den räu som har air upptaga 

ll'ist om lll"I' e/ier hamet. 

Finns ,.; annan hehiirf~ domstol. 

upptages mdlet al' Stockholms tings

rätt. 
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DCI d/iggN hw·11m·drds11iimndcn all 

sii1ja tör a11./iull'rska11e1 fil/ ham 1110111 

iikl1'11Ska11/i1s1s1iill<'s. om den som har 

1·drd11adl'n 0111 baml'I är krrkohok/örd 

i rike! !'fler c/jcw visrm här. Bama-

1·1/rdmiimnden .1kall siirja /iir a11 /(1-

dNskafll'I fil/ a11na1 ham 1110111 iik1cn

ska11 /i1sts1iilll's. 0111 rdrdnadshamrm 

begiir d!'I och hamcl iir wcnsk med

horgarc. 

\'iimwn· bcs1iim111clsN om .för/(1-

1w1cl!'I rid/ä.1·1s1ii//am/c m·/äclerskapel 

1i/I ham 11111111 iiktc11ska11 ifä/I som ar

sn i tiirsla sll'!'kc1 11wddelas i särskild 

lag. 
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Ar par! i nuJ/ som avses i I eller 

l .1' underårig, /ilr .fiir111ymlare11 clll'!' 

god man, där s(hlan cnli~I JR kap. 

skall.fömrdnas, .fiira lalan/iir honom. 

:\fod<'m skall hiiras i må/cl. om del 

kan ske. 

.4 l<'rka/lar kärande i mål som avses 

i I e/11'r l 1' sin la/an sedan warandl'n 

har inglJll i wammdl, skall måll'l lihäl 

prövas. om .\1•ar,111de11 begär del. 

tl.1ål 0111 faststiillande 

av rad~rskap 

5 ~ 
Up11gi/icn all sörja /iir all haml'IS 

hiird .fi1S1s1ä/lcs drilar hamardrds

nämndC'n i d!'ll kommun diir den som 

har rård11ade11 0111 hamel iir krrko

hok/iircl. Ar rårdnadsharnrrn ej krr

kohok/rinl i rik I' I, dvilar 111111gi/ie11 har

na1·(/rds11ii11111de11 i d<'ll kommun där 

ha11 visras eller. 0111 han <'i vi.~las i rikl'r. 

hamardrclsnä111nd1•n i S!Ockho/111. 

/111riidl'r ä11dring i .f(irhållanclc som 

anges i 5 1' sedan bamm·årdsniimn:len 

in/NI 111rcd11ing/iir all/il harne1.~ hörd 

.f(1s1s1ii/ld. iir niimndcn ändock sky/di~ 

all s/111/r"ira 111rcclning<'n. 

!Jama\'drdmii11111clcn kan förordna 

ali iire11de1 1ka// iirerllrllas !il! hama

rdrclsnii1111ulen i annan kommun, om 

del skulle (l\'Sl'l'iif'f 1111dcr/ä11a 11/rl'd-

Tala 11 0111/äs1s1iil/ande m·.!'adcrska{I 

/iir underårig /iires i fall .mm m·s<'.1· i 

:! kap. I ·'' <I\' hamal'årdsniimndcn. 

Talan !dr l'idarc al/1icl föras m· 1110-

clern, om hon har \'(Jrd11ade11 om har-

11c1. l'ller m· särskill /iimrdnad/iirmvn

darc/iir baml'I. Har modem rdrdna

de11 om hamet. tår hon/iira 1a/a11 iil'e11 

om hon ej 11pf1nd11 111.rndig dlder. 

Talan 0111täs1sräl/andc m•fadl'rskap 

Jiires 11101 den man eller de miin som 

skiili~c11 kunna komma i ti'!Jga som /(1-

dcr ri// hamc•f . 
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11i11gc11. Om sdda111 hes/ut skall den 
andra bam(/\•årdsnämnden ofördröjli

gen underrättas. 
Talan mot bamal'årdsnämnds be

slut enligt andra stvck<'f .föres hos 

länss11Telsen genom he.wär. Mot 

länss~\'rclsens hes/i// föres talan hos 

kammarrä11e11 genom bewiir. 
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7 \ 
I fäll då barnavårdsnämnd har att 

siirjafiir a11.fäderskapfäs1s1äl/es viick

cs talan vid rä1ten i den orl där har

nal'(Jrdsnämnden finns. Räl/en kan 

.fiirrmlna all målet skal/p1·11as Öl'N till 

annan domstol, om del skulle avsevärt 

1111dcrlärra handläggningen al' målet. 

I andra fall än som avses i .törsta 

s1rcket l'äckes talan om fåstslällande 

al' faderskap l'id riillen i den ort där 

mannen eller. om 1alanfiircs mol.flera 

miin, en m· dem har sill hemvist. Ar 

man som här avses diid. fdr Talan 

l'iickas rid den rärr där dödshoe1 c~/(cr 

honom svarar. Finns ej behörfr.: dom

s10/ t'/ier l'(ld 1111 är .mg/. llf'l>lages md

lel m· Stockholms 1ingsrä11. 

8 ~ 

9 \ 

Ar mål om fas1s1äl/ande av fäder
skap anhiingfr_:I. kan/i'dgan omt'ader

skapl'I till bamN prörns cndasl i del 

må/er. 

Talan får ej {ll"iivas slutligt.fiirc bar

nets fiidef~c. 

På ansökan al' smrande skall riiflc•n 

utfärda s1ämning på man. som ej re

dan är i11.1·1ämd i mrJler. och prörn om 

mannen ärtiuler Till hamcr. Om sådan 

ansiikan gäller i Tilliimplfr.:a delar vad 

som är fiireskrii·c'/ om s1ämningsansii

ka11. 
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I al'!iden mans s1iille s1ämmas de 

arvingar fil! den döde som anges i 

3 kap. 2 .f 

11 ~ 

I samband med all bamal'årds

nämnden väcker 1alan skall prolokol

le1 iivcr nämndens 111redning ges in fil/ 

rälll'n. Väckes la/an G\' annan. skall 

räl/en infordra bamavårdsnämndens 

prolokol/. 

Srnrande skall def~es protokollet i 

samband med stämning. 

Räl/en kan förelägga bamal'ård~

nämnden a11.fitl/stiindiga utredningen 

om faderskapet. 

12 ~ 

Var och en som kan .föra talan på 

barnels vägnar skall beredas til//al/e 

alt yllra sig i målet. 

13 ~ 

Rätten skall mka ifrer all frågan 

om bamels hiird blir lillhörligcn 111-

redd. 

Villnes/iirhör/är ei äga rum i Sl:'fic 

alt slvrka all l'iltnet ha/i samlag med 

modem under tid då hame1 kan an-

1agas mra al'/a/. 

14 ~ 

.41erkal/as 1a/an mot en ar .flera 

män. får må/Cl ai·skrirns i den delen 

endast om de alla sam~vcka. Avser 

återkallelse den som stämls enlig! 

9 .1'. k.rifrs samlrck.e även/i"ån harlll'I. 

Sa1111id~~1 med all mål al'skrives i 

viss del skal/ rä11enfa11a hes/111 om rii1-

1egångsk.os1naden i den delen. 
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15 ~ 

16 

I fall dd hamavårclsniimnd /rar all 

söria /lir all fädcrska11 fäststiil/es gälla 
_liiljande hestämmelser om riillegångs

kostnad i mål om/äststiillandc m' fä
clcrska11e1 i sriilll't _!iir 18 ka11. 1-7 {11 

rät regdngshalkC'tr. 

Part skall hiira sin rii11egd11gskos1-

nad, om l'i annat .fiilicr m• denna 11a
ragra( 

Oberoende av 111gdngcn i mdlcr kan 

svarande fiir{lliktas all lrclt eller delvis 

ersäl/a annan f!Orl dennes rii11egå11gs

kos111adcr, 0111 Iran fiirfilrit rid säll som 

avses i 18 kap. 3 eller fi { riillegdngs

halken el/N om andra särskilda skäl 

fiircligga. 

I !ar {Jarls stiil/fiireträdare, 11mh11d 

ell1'r hiträde .fiirfilrit fl(i säll som m·ses 

i 18 kap. 3 eller 6 1' riillegdngshalken. 

kan lwn/Ör{lliktas Nsiilla kostnad som 

där~i.:enom 1•ålla1s annan {Jarl. om·se11 

om Irans lr11l'11dman kan anses som 

vinnande part elll'I" (j. Riillen kan hl'

sluta härom även utan yrkande. 

Fullf(iljes talan skall den /riigrt' rär

ll'n {lfiil'a tiulcrska{ls/i"dgan i hela dess 

1'itld. Erinran härom skall in/i/gas ifii

rc/äggandl' all inkomma med gl'nmii

le. 

Fi11ner lrrigre riill all 11dgo11 som icke 

är part i mdlet skäh~e11 kan komma 
i{i"åga somfiulcr till harnet. skall do

me11 {Id vrka111ll' 111· {Jarl 1111danriijas 

och mdlcr i dess lrc/lret visas åter rill 

den domstol som fiirsr diimt i mdlet. 

Bestämmelserna i I ]-14 1'1' iiga 

mots1'i11"a11de 1il/ämpni11g l'id målets 

/ra11dläggning i lriigri• rätt. I fäll då har-
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nal'årdrniimnd har alf siirjafbr a11.fi1-

dl'!'ska11 .ti1s1s1äl/es äga äi•en hesräm

mel.~cma i 11 ,, rredi<' sryc·ket och 15 ,, 

mo1.wara11dc 1il/ä1111111ing i /11~!!rl' räl/. 

Förening av mål 

17 ~ 

Till gemensam [lröming med talan 

som avses i I ka(I. l .f tär l'äckas la/an 

0111fäs1s1äl/andc m· all annan man än 

som m•ses i I kap. I .1' /iirs/a stycke! 

är harners f{1dcr. 

4 kap. 

Vid tilliimpning av bestiimmelse 

i lag eller annan författning som till

liigger sliiktskap eller svågerlag riitts

lig betydelse skall adoptivbarn anses 

som adoptantens barn i iikremkafl 

och icke som barn till sina biologiska 
föriildrar. Har make adopterat andn: 

makens barn eller adoptivbarn. skall 

dock barnet anses som makarnas ge-

mensamma. 

Vid tilliimpning av bestiimmelse 

i lag eller annan författning som till

liigger sliiktskap eller svågerlag riitts

lig betydelse skall adoptivbarn anses 

som adoptantens barn och icke som 

barn till sina biologiska föriildrar. 
Ilar make adopterat andre makens 

barn eller adoptivbarn. skall dock 

barnet anses som makarnas gemen
samma. 

Första stycket gäller ej, om annat är sHrskilt föreskrivet eller följer av 

rättsförhållandets natur. 

9 ~ 

Laga doms10/ i iiremle om anlagan

de m· adof1/il'ham är riirren i drn orl 

där ado111an1en har sill /1<'111l'is1. finns 

ej behiirig t!oms10/ c•/ia mil nu sagrs. 

llf'f'W.!!l'S ärende! m· S!Ockholms rings

räff. 

10 ~ 

I iirende 0111 antagande a1· ado(l

fil•barn skall rä11e11 i11hiim1a llf'f1/\'s

ni11gar om barnet och sökanden ä\'en-
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som huruvida vederlag eller bidrag till 

barnets underhåll är gil'et eller ut/(ist. 

Har barnet e; /vilt aderton dr, skall 

yffrande inhämtas ./i'ån bamm•årds

nämnden i den kommun där sökanden 

är kyrkobokförd och från hamal'årds

nämnden i den kommun där den som 

har vårdnaden om barnet är kyrko

bokförd. 

Fader eller moder, vars samtycke till 

adoptionen ei e!'fordras. skall ändock 

höras, om det kan ske. Vid adoption 

av adoptivbarn skall vad nu sagts i stäl

let gälla adopta/lfen eller, om make 

adopterat andra makens barn. enmr 

av makarna. Finns särskild .förmyn

dare, vars samtycke l~i erfordras, skall 

ä1•en han höras. 

11 ~ 

Mot rättens bes/I// i ärende om an

ta?,ande av adoptivbarn .tär talan .fii/1-

.fö(jas av sökanden eller den som skall 

höras i ärendet. 

6 kap. 

Barn i äktenskap står underf(iräld

rarnas vårdnad en/i?,t vad nedan sä?,s 

till dess det fyllt aderton år eller in
gått äktenskap. 

Föräldrarna äro pliktiga att sörja 
för barnets person och att giva det 
sorgfällig uppfostmn. De skola tillse, 

att barnet erhåller uppehälle och ut
bildning efter vad med hänsyn till 
föriildrarnas villkor och de tillgångar 

14 Riksdagen JCJ76. I sam/. Nr 1711 

' ' 
Barn står enligt bestämmelserna i 

detta kapitel under vårdnad av hä?,ge 

eller den ena a1• sina .föräldrar eller 

av särskilt förordnad förmyndare till 
dess det fyllt aderton år eller ingått 
äktenskap. 

Vårdnadshal'llre skall sörja for bar
nets person och giva det sorgfällig 

uppfostran. Han skall se till all barnet 
erhåller uppehälle och utbildning 

efter vad som är tillbörl~!!.t med hän
syn till föräldrarnas villkor och de 
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barnet kan iiga iivensom barnets an- tillgångar barnet kan iiga iivensom 
lag må finnas tillbörligt. barnets anlag. 

3 ~ 

Föräldrarna skola utöva den upp
sikt över barnet som iir erforderlig 

med hiinsyn till barnets ålder och öv
riga omstiindigheter. 

4 ~ 

Hai•a föräldrarna låtit barnet taga 
tjänst eller annat arbete. varigenom 
barnet blivit i stånd att försörja sig, 
äge barnet. sedan det fyllt sexton år. 
sjiilv uppsäga avtalet Öl'l'nsom sluta 

avtal om annat arbete av liknande 
art. 

Avtal. som barnet slutit ~fier vad 

i första stycket sägs, äge föräldrarna 

häva. om det må anses erforderligt 
med hänsyn till barnets uppfostran 
eller välfärd. Har avtalet hävts, äge. 

barnet ej diirefter sjiilv sluta arbets-

Vårdnadshavare skall utöva den 
uppsikt över barnet som iir erforder

lig med hänsyn till barnets c'ilder och 
övriga omstiindigheter. 

Har vårdnadshal'(Jre låtit barnet 
taga tjiinst eller annat arbete. vari

genom barnet blivit i stånd att för
sörja sig, .tär barnet. sedan det fyllt 
sexton år, själv säga upp avtalet san11 

sluta avtal om annat arbete av lik
nande art. 

Vårdnadshal'Gre har rätt att häva 

avtal som barnet har slutit enl(~t för
sta stycket, om det iir erforderiigt 
med hänsyn till barnets uppfostran 

eller viilfård. Har avtalet hiivts . .tär 
barnet ej därefter själv sluta arbets-

avtal. avtal. 
I fråga om verkan av avtal, som barnet slutit utan erforderligt samtycke, 

stadgas i 9 kap. 

Är en av föriildrarna i följd av från
varo, sjukdom eller annan orsak 
hindrad ;Ht deltaga i beslut rörande 
vårdnaden. vilket icke utan olägen
het kan uppskjutas, utövas be

stämmanderiitten av den andre. 
Denne må dock icke ensam fatta be
slut av ingripande betydelse för bar

nets framtid. med mindre barnets 
bästa uppenbarligen kräver det. 

Står barn under v;lrdnad av hiigge 

.fbräldrama skall vad som sägs i l-4 .11} 

gälla.föräldrarna i.fbrening. Är en av 
föriildrarna i följd av frånvaro, sjuk

dom eller annan orsak hindrad att 
deltaga i beslut rörande vårdnaden. 
vilket icke utan oliigenhet kan upp

skjutas. utövas bestiimmanderiitten 
av den andre. Denne ,tär dock icke 
ensam fatta beslut av ingripande be
tydelse för barnets framtid, med 
mindre barnets biista uppenbarligen 
kräver det. 
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6 ~ 

Gör en m•/öräldrarna sig skvlclig fil/ 

grol'f missbruk eller fil/ grov ,11.irsum

me/.~p vicl vårdnadens utövande, eller 

är han he111fallen år missbruk av rus

givande medel, el/er(iir han elf last

har/ liv, eller är han till(ii/jd av från

rnro, sjukdom eller annan orsak /iir 

liingrr ticl .f(irhindrad att deltaga i 

t•(Jrdnaden. äge rätfe11 på ansökan m• 

den andre eller pd anmälan av allmän 

åklagare eller barnavårdmäm11d .fr)r

ordna. alf vdrdnaden skall tillkomma 

allenast den andre. lnrrii((ar sddanr 

fall i/i'åga om häggeföriildrama, iige 

rältc11 överf~\'lfa vårdnaden å särskilt 

.f?irordnad _förmyndare. 

.:fr modern ogifi vid bametsjöde/se, 

står harnl'I under hennes 1•drdnad. Aro 
.föräldrarna g1fia med varandra vid 

hametsföde/se eller ingd de senare äk

tenskap med mrandra, står harnl'I 

från den tidpunkten under 1•årdnad av 

dem hägge. Vad som nu sagts om 

vdrdnaden gäl/er till dess annat har 

.fiirordnats. 

7 ~ 
Le\'(/fiiräldrarna på grund av SÖll(/

ring dtski/da. har rätten på ansökan 

av endera att förordna. vilken av dem 

skall hava vårdnaden om barnen el

ler, om ej alla barnen böra stå under 

den enes vårdnad, huru de skola för

delas mellan föriildrarna. Äro föriild

rarna ense, gi1•e riittcn sitt hes/I// i 

överensstiimmclse med vad de öns

ka. Sl!fi·amt det ej iir uppenbart stri

dande mot barnens biista; dsiimjas de 

ej, hcstiimme riitten efter vad med 

hiinwn till barnens bästa finnes skii

ligt. Finnes med hiinsyn till barnens 

biista uppenbart, att ingendera av 

föriildrarna bör utöva vårdnaden. 

skall denna anförtros åt särskilt för

ordnad förmyndare. 

Dihnes till äktenskapsskillnad me/

lan/iiräldrarna, meddele rätten tillika 

/iimn/nandc angdende l'(Jrdnadcn om 

Står harn under vdrdnad av hägge 

.föräldrarna och vi(ja de eller en av 

dem all vårdnaden icke läng/'l' skall 

tillkomma dem gemensamt, har riitten 

på ansökan av endera att förordna 

vem av dem som skall ha vårdnaden 

om barnen eller. om ej alla barnen 

böra stå under den enes vårdnad, hur 

de skola fördelas mellan föräldrarna. 

Äro föräldrarna ense. skall riitten he

s/111a i överensstiimmelse med vad 

de önska, om det ej iir uppenbart stri

dande mot barnens bästa. I annatfall 

beslutar rätten efter vad som finnes 

skäligt med hänwn till hamens hästa. 

finnes med hänsyn till barnens bäs

ta uppenbart att ingendera av föräld

rarna bör utöva vårdnaden, skall 

denna anförtros åt särskilt förordnad 

förmyndare. 
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barnen: och skall därl'id l'Gd i .försra 

s~l'ckc1 är sradgar äga morwarandc 

rillämpning. 
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8 ~ 

Dör en m· .f(irä/drarna. ril/kommcr Srdr barn 1111der 1•årdnad av endas/ 

wlrdnaden den andre. lfro hiigge/{ir- den ena m• .föräldrarna. skall riirrcn 

äldrama döda. wö1·a.1· 1•årdnaden av pd ansiikan av den andre ii1·er/(ira 

,l(ir111yndare11. vårdnaden rill honom. om der .fi11nes 

skä/igr med hänsvn rill bamcr.1· hiisra. 

A'ro .f(iriildrama ense all vårdnaden 

skall ö1•er(<iras rill den andre el/<'!' all 

l'årdnaden skall Tillkomma dem ge

mensamr. skall rärrcn på ansiika11 he

s/ura i enliglwr därmed. om der ej är 

11p1wnbarr slridande mor harner.~ häs

ra. 

9 ~ 

Har vårdnaden enlig/ 7 ,,1· rillerkänrs Suir ham 1111der 1•årdnad m· häggc 

den ene a1',(<iriildrama. och i111rä/liir 

i .fi'åga om honom .fil/I, varom i fJ ·'' 

sägs, eller diir han . .tiirordnc rärlen 
den andre air 111iil'{11•drdnwlen. sdvida 

ej denna med häns\'n rill bamel.~ hiisra 

.tinnes höra antörrros ål siirskilr .f(ir

ordnad .förmyndare. 

.tiiriildmma och gör sig e11 m· dem skvl

df!!, rill grol'f missbruk el/l'/' rill gror för

summelse vid wird11adens 111övandc e/-

11'1' iir han 1il/.fblid m• /'rdnmro. -~iuk

dom eller annan orsak fiir längre 1id 

.förhindrad all de/laga i l'årdnaden . 

skall rärrcn på ansökan m• den andre 

eller på anmälan m• hamarårdsnämnd 

.förordna all vårdnaden skall ril/kom

ma endasl den andre. lnrrätfär sådan! 

fall ifi'åga om hägge /iinildrama. skall 

räl/en över/~1·1ra vårdnadl'n på siirskill 

,l(irordnad /iirmrndare. 

Slår ham undl'I' l'årdnad m· 1'11(/asl 

den ene a1• fiiriildmma och inrriiff'ar 

ifi'dga om honom såda11 0111s1ändf!!,he1 

som avses ifiirs/a sr1•cker. skall riirrc11 

på ansökan m· den andre clll'I' pd an

mälan m· hamavårdsniimnd förordna 

dl'n andre arr 111ö1·a l'(}rd11adc11. sdrida 

ej denna med hä11.~vn fil/ hame1.1· häsla 

,linnes böra anfiirrms ål särskilr .tiir

ordnad ./iirmyndare. 
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10 ~ 

Fader elll'f modl'!". som iir skild/Tån 

l'(/rilnaden. må l'j be/agas 1il/falle fil/ 

umgänge med hamel, med mindre 

särskilda 0111s1ä11dighe1er /iiranleda 

diirlil/. Niijes h1111 ej med vad som här

om hes1ii111111es av den som har wird

naden, skili<' räl/en dem emellan. 

Slår bam undcr vårdnad av bägge 

föräldrarna och dör en av dem. fil/

kommer vårdnaden den andre. 

Slår harn under nlrdnad m· emfas/ 

den ene av fiiräldrama och dör han. 

skall räl/en på amökan av den andre' 

eller pci anmälan m• barnavårdsnämnd 

.fömrdna d<'n andre a1111riil'll 1•årclna

dl'!I, sål'ida ej denna med hiit1Sw1 fil/ 

barnels bäs/a finnes höra an/iir/ros å1 

särskilt förordnad ,li.irmyndar~. 

liro bi~~gef<"iriildrama döda. uriivas 

1•drdnaden m· förmyndaren. 

11 ~ 

Fader eller moder som är skild/i'ån 

l'(/rdnaden /är (j betagas till/alle rit/ 

umgänge med hamel, med mindre 

särskilda omsrändigheler fiiranleda 

del. Niiies han l'j med l'lld som härom 

bestämmes m• den som har l'årdna

den. skall riillen skilja mellan dem. 

12 ~ 

Barn 111om iikremkap sulr under 

modl'ms rdrdnad fil/ dess del Ji'/11 

ad<'/"/011 dr eller ingårr äk1enskap. Pd 

ansiikan m· fiull'm skall dock räl/en 

iirer/(ira l'tlrdnaclen lil! honom. om del 

finnes skiil~~I med hänsvn fil/ hamel.\ 

hiisla .. 4.'ro/iiräldrama cme. arr vård

naden skall iiver/(jras 1il/fadem. skall 

riill<'ll pd anmiilan bes/uw i enlighel 

därmed. om dN ej är uppenbar/ slri

dande mol harn<'I.\ häs/a. 

l!uräf/är i ti·åga om den m',/briild

rama som har 1·årdnaden om hamel 

Fråga rörande 1•ård11atfcn om harn 

llfl[ltagcs av räl/en i den ort där den 

som har 1•årdnade11 om harne/ har sill 

heml'l:st. Vad nu sagts w~ör dock ej 

hinder all llfl[llaga /'råga om vårdnad 

i samband med iiklenska{lsmdl. 

Finns ej behör~~ doms10/ en!~~r vad 

som sägs jfiirsta srrckel, llfl{ltagcs må

let ellc>r ärendet m• Stockholms 1ings

rii11. 
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sådant fall som avses i 6 .~ eller dör 

han. skall rält<'n på ansökan av den 

andr<' eller på anmälan av allmän 

åklagare eller barnavårdsnämnd fiir

ordna den andre all l//Öva vårdnaden, 

sål'ida ~i denna med hän.~rn till har

n<'tS hästa/innes höra anförtros åt sär

skilt förordnad förmyndare. 

Vad i J-4 och 10 ·''} sta(r~as med 

al'seende på l'ård11ad om barn i äk

tenskap skall äga motwarande till

lämpning heträ.fl"amle barn utom äk

tenskap. 
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13 ~ 

Utan hinder av wul räl/en besllllit I mål eller ärende som angdr 1•drd-

i fråga som avses i de/la kapitel äge nad om barn äger rälll'n al/för tiden 

rätten annorlunda förordna därom, intill dess laga krafi ägandl' dom l'ller 

när 1•äscntligt ändrade förhållanden beslut förel(~ger_lörordna därom e/ier 

pc/kalla det. l'Gd som _linnes skäligt. 

Förordnande enligt .fijrsta stycket 

kan på yrkande meddelas utan huvud

/iirhandling. lnnan _lörordnande med

delas, skall motparten beredas tillfälle 

all yttra s(~ Öl'er yrkandet. Har _/(jr

ordnande meddelars. priil'ar räll<'n 

när målet eller ärendet m•giircs. om 

åtgärd('fl skall hesrd. 

· Förordnande som 1111 nämnts går i 

1•erkställigher lika med laga krafi 

ägande dom 1111'n kan när som hel~t 

dterkallas al' räll<'n. 

14 ~ 

Ifråga om räl/egångskosinad i mdl 

eller ärende som angdr l'årdnad om 

ham giiller i stället _!i.ir 18 kap. I. J 

och 4 .1'} rärtegdngshalken arr l'(lrdl'ra 

parren skall hära sin kostnad. 
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7 kap. 

2 ~ 

I kostnaden för barnets underhåll tage envar av föriildrarna del efter sin 
förmäga. 

Fader eller moder, som ej har 
vårdnaden om barnet, skall betala 

underhållsbidrag. Tillkommer vård
naden om ham i hesråcmle äkrenskap 

endast den ene av /ririildrama och 
leva de ej efter domstols beslut eller 
eljest pcl grund ar siindring ätskilda, 

giille dock vad i 5 kap. giftermålshal-
ken stadgas. 

Det åligger harnavårdsniimnd, 
som enligt 3 kap. 4 11 skall sörja för 

att faderskapet till barn 111om äkfi'n

skap faststiilles, att tillse att barnet 
tillförsiikras underhåll. 

Fader eller moder, som ej har 
vårdnaden om barnet, skall betala 

underhållsbidrag. 14"ro .Riräldrarna 

gifta med varandra men tillkommer 
vårdnaden om barner endast den ene 
av dem och leva de ej efter domstols 
beslut eller eljest åtskilda,gä//erdock 
vad i 5 kap. giftermålsbalken stad-

gas. 
Det åligger barnavårdsnämnd, 

som enligt l kap . . 1' I skall sörja för 
att faderskapet till barn faststiilles, 

att tillse att barnet tillförsäkras un
derhåll. 

4 ~ 

liar make under sin vårdnad barn 
i Tidigare gifte eller utom äkrenskap, 

mre andra maken jämte honom 
skyldig att efter sin förmåga bidraga 

till barnets underhåll, så länge iik-

Har make under sin vårdnad barn 
till vilker den andra maken l'.i är.fader 

eller moder, ii°r andra maken jänite 
honom skyldig att efter sin förmåga 

bidraga till barnets underhåll. så 
tenskapet består. Hinge iikteriskapet består. 

Vad nu sagts medför ej iindring i den underhållsskyldighet som må åligga 
den andre av barnets föriildrar. 

7 ~ 
Avtal angående fullgörande för framtiden av underhållsskyldighet som 

ovan siigs utgöre ej hinder för den· underhållsberättigade att göra gällande 
riitt till högre underhållsbidrag. 

Giiller avtalet underhåll enligt I ~ 

till barn urom äkremkap. l'are det 
dock bindande för den underhålls
beriittigade, om avtalet slutits 
genom skriftlig, av två personer be
vittnad handling och godkiints av 

barnavårdsniimnden. Har modern 
vårdnaden om barnet, iige hon sluta 

avtal som nu sagts, iindå att hon ej 

Giiller avtalet underhåll enligt I ~ 
till barn mrs/iiräldrar l'Grken l'id dess 

födelse eller därefter l'arir gifta med 

varandra. är det dock bindande för 
den underhållsberiittigade, om avta

let slutits genom skriftlig, av två per

soner bevittnad handling och god
kiints av barnavårdsnämnden. Har 
modern vårdnaden om barnet, äger 
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uppnått myndig ålder. Innefattar av
talet åtagande att till barnets under
håll utgiva visst belopp en gäng för 
alla, skall beloppet betalas till bar
navårdsniimnden, och mrde med be
loppet så.förf(irl'r som i 4 kap. 6 ~ sligs 

med avseende å diir niimnt engångs
belopp. 
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hon sluta avtal som nu sagts, iindå 
att hon ej uppnått myndig ålder. In
nefattar avtalet åtagande att till bar
nets underhåll utgiva visst belopp en 
gång för alla, skall beloppet betalas 

till barnavårdsnämnden, och skall 
med beloppet såfö1faras som i 4 kap. 

6 ~sägs med avseende på där niimnt 
engångsbelopp. 

Avtal angående underhåll till barn må slutas jämviil före barnets födelse. 

Fader rill barn wom iiktl'nskap vare 

skyldig, att efter vad med hiinsyn till 

hans och moderns villkor må anses 
skäligt. bidraga till hennes underhåll 
under sex veckor före och sex veckor 
efter nedkomsten. Vid beräknande 
av detta underhållsbidrag skall hän
syn tagas jiimviil till de särskilda 
kostnader som orsakas av förloss
ningen. Medför havandeskap eller 

amning eller annan vård om barnet 
avsevärt hinder i moderns fiirvärvs

verksamhet, eller ådrager hon sig 
sjukdom genom havandeskapet eller 
nedkomsten, må fadern kunna för
pliktas att bidraga till hennes under
håll under liingre tid iin nu sagts, 
dock högst under fyra månader före 
och nio månader efter nedkomsten. 

,:j,. då barn födes modern ogifi. är 

Jädern skyldig, att efter vad med 

hänsyn till hans och moderns villkor 
må anses skäligt, bidraga till hennes 
underhåll under sex veckor före och 
sex veckor efter nedkomsten. Vid 
beräknande av detta underhållsbi
drag skall hiinsyn tagas jiinwiil till 
de särskilda kostnader som orsakas 
av förlossningen. Medför havande

skap eller amning eller annan vård 
om barnet avsevärt hinder i moderns 
förviirvsverksamhet, eller ådrager 
hon sig sjukdom genom havande
skapet eller nedkomsten, må fadern 
kunna förpliktas att bidraga till hen
nes underhåll under liingre tid iin nu 
sagts, dock högst under fyra måna
der före och nio månader efter ned-
komsten. 

Dör fadern, äge modern rätt attav behållningen i boet, innan arvs- och 

testamentslotter utgå, erhålla det belopp som erfordras till fullgörande av 
underhållsskyldigheten emot henne för tiden efter dödsfallet. 

Vad i första och andra styckena sägs om fadern skall, där barnet födes 
dött eller havandeskapet avbrutits, i den mån det finnes skäligt giilla den 
som haft samlag med modern å tid då barnet kan vara avlat, om det ej 
framstår såsom osannolikt att han iir barnets fader. 

Vad i 7 ~ första stycket. andra Vad i 7 ~ första stycket, andra 
stycket första punkten samt tredje stycket första punkten samt tredje 
stycket ävensom 8 ~ är stadgat om stycket iivensom 8 ~ är stadgat om 
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avtal eller dom rörande underhåll till 
barn utom iiktenska{I skall iiga mot
svarande tilliimpning med avseende 

å underhåll. som enligt vad i före

varande paragraf sägs tillkommer 
modern. 
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avtal eller dom rörande underhåll till 
barn varsfijriifdrar mrkl'n l'id dessfii

dl'l~I' cffer diire/ier rnrit gi/ia ml'd 1·a

ranclra skall iiga motsvarande till
liimpning med avseende pc/ under

håll, som enligt vad i förevarande pa

ragraf siigs tillkommer modern. 

11 ~ 

Talan ang(tende underlu//f riff ham 

llflf!lages al' räffl'fl i den 11r1 där s1·a

rancl<'n har siff hcml'isl. Sdclan /i"dga 

kan viickas äl'en i samhand med mål 

römndc /äststiillandc m• /(u/crskapcl 

!il! ham. liar riit1e11 atl m•göra vilken 

ar.flera miin som ärfiuler lifl hamel, 

fiir 1a/a11 om unclerhållshidrag ci wö

rns s/111/igl inna11/i11/erskapstidga11 har 

al'gfor/s gl'nom dom som 1·111111i1 laga 

kra/i. 

Ange/ende 1afa1101111111clcr/1111/ <'11/igl 

/(} .1'. ål moder skall l'ad som iir .tii

rl'skriv<'I ange/ende wla11 om underhdll 

1ifl harn .fiir rilkcl faderska11('/ skall 

/ils1s1iillas äga 11101.warande 1il/ii11111-

ning. 

Vacl som sägs i /(irsra .1(n kcr urgiir 

(i hindN all 1111p1aga ,li"dga om 1111-

dcrhdll i sa111ha11d med iik1enskaps

mdl. 

Finm ei hehiirig d11111s10/ c11/igl rad 

som sag1s o\'all i denna paragraf: Uflfl-

1ages må/er a1· S1ockh11/ms 1ingsrä11. 

12 ~ 

I mdl om underhåll 1i// ham tar 

rdrdnadshal'ar<' .fiira 1ala11 .fiir hamcl. 

iii'cn om l'(/rd11adslw1·1irc11 ci llflflllllll 

m.1·11d~!; dlder. Ar siirsk.ild /firmyndar<' 

/(irord11ad /rlr hamcl, har lian samma 

rii11 all /iira la/an .fiir hamcl. I fäll 

som m·ses i :: .1' /rcdi<' s1rcke1 tilr iil'<'fl 
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bamal'ilrds11äm11cle11/öra sddan rala11. 

Var och <'Il som kan/iira talan/iir har

nct skall tå till/lille all y//ra sf" i må/er.· 

U11derhdllshidrag/är hcstiimmas till 

olika bc/Of1f1./Ör särskilda delar m• 11n

clcrhåll.11idcn. 

Underhdll till bam /dr (i mor elen 

1111dcrhålf1·.1Arld("<'S bes/ridande be

stämmas /(ir tid e/icr det barnet /dit 

adcrron år. i1111a11 det kan till!iirlitlft:l'll 

hedömas. llllm\'ida 1111derhållsskyldig

he1 fiirc/fgger diire/ier. 

I mdl a11gde11de 1111dNlulll ka11 riir

te11/ör1hlc11 i11till dess laga kra/i iigan

de dom ellff beslul.fiirelf"ger/örordna 

diirnm c/iN vad som /i1111es skäligt. 

Sky/dfghet all utge bidrag md dock t'i 
åläggas 11ågo11. med mindre sa11nolika 
skä/!iirelfgga all ha11 är hidragsskrl

df"· Har ji-åga om 1111clcrlulll väckts i 

samhallll mccl mrll om.f(1s1s1älla11de m• 

.täderskap rill ham .får fiirord11a11de 

som 1111 nämnts ei mecldclas. om .flera 

män äro imtämda i måle1. 

Fiimrd11al1lle e11ligt /iirsta stvckcr 

ka111d vrka11de meddelas 111011 /1111wl

.fiirha11dli11g. /11na11 fiirordnandc med

delas. skall morparrc11 hffcdas ti//!'älle 

att y11ra sfg iil'cr _1.,.ka11d1'/. liar /iir

ord11a11de meddelats. wiil'(lr rä1re11 

när målet argiircs. 0111 åtgärden skall 

hes tå. 

Fömrd11a11de som 1111 11äm11rs gt/r i 

verksräl/ighet lika med laga kra/i 

i.iga11cle dom 111e11 kan när som helst 

återkallas m· rä11e11. 

14 ~ 

Niir 11cigo11 genom skritifig. al' rvå 

{lcrso11cr hel'illnad handling åtagit sfg 

all utge 1111dcrhållsbidrag riff ham fiir 
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l'ilkl'l/(ulcrskapet skal/.fi1ststältas eller 

till barnets modertör tid i111ill dess re
s11/tatl'I al' blodundersökning om fa

clerskaJll't.fiirc/~~ger. gäller i./i"åga om 

\'erkställighet flå grund m• handlingen 

l'ad som är /ifreskriw•t om l'crkstiill~~

het Jlcl grund m· .förbindelse all utge 

underhåll enligt denna balk. 

Reträf/imde dtagande en/~~/ .f(frsta 

strckl'I skall i iivrigt i tilliimpliga delar 

giilla vad som i lag eller annan .för

.tiuming iir/örcskrivet)ör/iil/ då räl/en 

en/~~/ 13 1' 111ccldelat .fiirordnande om 

1111clerhå/lsbidrag till bam som a1•scs i 

.fiirsta strcket el/cr till hamcts moder. 

Om riill att i l'issa fal/få crsällning 

m• allmänna medel.fiir uTgiww 11ndcr

hdlfshidrag finnas särskilda bestäm

mcf~cr. 

15 ~ 

Har riss man varit att anse som.fii

dl'I' Till ham enligT I kap. I .\, . .första 

S~l'cket och/iiststiilles sedan att annan 

man är/iider Till bamet. har den/Örst

niimnde endast om särskilda skä{Jii

re/~~ga räll till er~ällning m• den andre 

.för kos111adcr som han har lu1/i .f(jr 
bamcts /(irsiirining. 

10 kap. 

Ansökan att någon skall förklaras 

ommdig skall. dåfråga är om den som 

llfl{Jnått mmclig ålder. Uflfllagas m· 
rätten i den orr där den som m•ses med 

ansökningrn har sifl hemvisT. Finns ei 

hehiir~~ domstol c/ier vad nu är sagt, 

llflfllages målet m· Stockholms tings

räfl. 
A rscr ansökningen att underårig 

skal/förbli omyndig Jämväl e.tier upp-
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/l(idd myndighersålder. hör må/er till 

den räl/ där .törmyndersk.aper är in

sk.riret eller. om inskril'tling icke ägt 

rum. till den rätt där insk.ril'ning skall 

ske. 

Ansök.an om hävånde m· omyndig

her.o;f'örk/aring upptages av den räl/ där 

./ÖrmyndNsk.apet för den om_rndi.~e iir 

insk.ril'et. 

Ansök.an 0111 0111y1uli.~lwts/iirk.laring 

.fl/r göras . .fiirutom m· dc11 som m·scs 

ml't! ansiikningl'n, jiiml'ii/ m· hans 

make och närmastc/i·ändcr scl ock. m· 

iii•l'l'/Örmrndarcn samt, i/iil/som al'scs 

i ] 1'. m· ./iirmvndarcn. 

Om.vnt!i.~hets/örklarings hii1·ancle 

får siikas m• den omyndi.~e .1jiilv. hans 

.tiirmyndare eller iiver/iirmvndart'n. 

11 ~ 

liar ansiika11 om 0111y11dighetsfiir

klaring gjorts m· den. om vars .fiirsät

wndl' i onn·nd~~hct är/i·1~~a, c!IN har 

dt'nne e/jt'st ml'lf~Mt att om\'ndi.~hets

fiirk/aring meddelas. äger rätten 11ta11 
h111·111//(ir/1<1 n1/li ng omedelbart. fiin'taga 

målet till al'giirande. 

I annat ,lä/I än som m·scs i /iirsta 

.~tycker .~kall rä11e1111tliirdafiirdiiggan

de f(ir dt'n, om l'ars .fiirsättande i 

omrndiglwt är/i'åga, af/ srnra i måler . 

.4 ngdende sådant .föreläggande gäl/er 

md om stämning är stadgat. 

Om den. vars .fiirsä11a11dc i omrn

di.~het har satts i tiiiga. llflfW11harli.~cn 

ej.förstår md saken gäller eller skulle 

lida alfrarlig skada ar atr .tii del av 

ansiik.11ingc11 om om.1·111/i.~lwts/iirk/a

ring. skall riiflc'/1 /(imrclna god man 

l'C1rom sligs i 18 kap. att i må/er .f'ö

rerräda honom och hevaka hans rätt. 

I fi·åga om ersättning till sådan god 
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man äga bestämmelserna i 13 .11" andra 

s~l'l'kt•/ om crsällning till biträde mot

s1•araru/c tilläm[lning. 

12 ~ 

Ansökan av den som försa/Is i 

omvndighet all bli förklarad myndig 

.tär, om de11 ./in11es llflfl<'nbart ognm

dad. utan l1111w/förhandling omeclel

hart ars/ås. liar ansökan om härnnclc 

av omy11diglwtsförklaring gjorts el/Cl' 

tillstrrkts m· scfräl .förmyndaren som 

ö1•cr/(irmyndaren . .tär målet ock utan 

huvud/brhand/ing omedelbart företa

gas till m:görandc, se/vida )iirmynda

rrns eller överfiirmyndarens inställel~e 

t:j /in11es \'(//"cJ behöd(g /br målets ut

redning. 

I annat fall än som avses i .första 

strcket skall rätten utfärda.fiireläggan

defiir den som ansökningen avser . .f(ir

myndare11 och iiverförmyndaren all 

smra i målet. allt i den mån de ej 

gjort eller tillstrrkt ansiikningen. An

gdende sddant.förcläggancle gä//N vad 

om s1äm11i11g är sta<l1.:at. 

13 ~ 

liar ansiikan gjorts all ndgon skall 

/iirk/aras omynd~g och /iireligger ei./(11/ 
som m·ses i 11 .11· tredje stycket . .förord

nar räl/en biträde all bevaka hans räl/ 
i mdlN. om det ej är llflfll'nbart all 

hiträcle ej erfordras. Begär den som 

.förmlls i on~1·1u/iglll'I al/jörklaras åter 

mvndig. skall ock rä11cgå11gsbiträde 

.förordnas. 0111 cle1 ej är llflf1Cllbar1 all 

bilriicle ej erf()f'(/ras. 

Den som fiirordnats Till riillegdngs

bilriide d1nj111N m· allmänna medel 

efier räl/ens prövning skälig crsä11ning 

/iir arbete, lidsspillan och utlägg som 

llflf)(/ragcl kräl'/. Ersiillningen skall 
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stanna på statsverket. sål'ida l~i mot

parten till den . .för l'ilken rättegå11gs

biträde.förord11ats,.fi1111es höra åläggas 
all go/lgöra statwerket kostnaden. 

14 ~ 

Kan i mål om omyndighets/brkla

ring dom ei ges omedelbart. äger rät

ten. om dröjsmål llfl{Jenhar/igen skulle 

med/bra .tära .fÖr den om rars .försät

tande i omyndighet är fråga eller .för 

hans egendom . .förordna all han skall 

11ara omyndig under tiden intill dess 

målet m• rätten m:l{öres. Förordnande 

som nu nämnts/är meddelas utan h11-

1111d/örha11dli11g. 

/1111a11 /(irordnande enligt _fiirsra 

s~rcket meddelas. skall. om det kan 

skC' lllan .märklfl{ tidsutdräkt. till/lille 

beredas den. om l'ars .forsättande i 

omyndighet iir/i'åga, all y/lra sig. För

ordna11d('f kan när som helst återkal

las m• rätten. 

15 ~ 

Ei må 11dgon/orklaras omyndfi: eller 
den som .f(irsatts i omyndighet förkla

ras myndig, med mindre läkarintyg 

angående hans sin11esti//stå11d hlirit.fö

rete11. Närmare bestämmelser om så

dant intyg meddelas a1· regeringen. 

16 ~ 

17 

Har den som.förklarats omyndig b/i

rit .fiirklarad åter myndfi:. får talan 

mot domen/i1ll/öljas av em•w" som e11-

lf~t JO I' är hehör(I{ att .fura talan 0111 

hans /orsiittande i omyndfi:lwt, se/ ock 

m· .förmyndaren. 

Om dom. l'ar(l{e110111 någon .forkla

rats umynd(I{, så ock om /orordnande 

som m•ses i 14 .\' skall o/iirdriiilige11 

genom rättens .fi.irsorg kungörelse in-
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föras i Post- och Inrikes Tidningar. 

Har dom. mr(~enom någonförkla

rafs om_l'lld(~. hlil'il ändrad i högre rä/f 

genom dom som runnit laga krafi. 

eller har den som .förklarats omvndig 

Jiirklarats dter myndig genom laga 

krafi ägande dom. eller har Jiirord

nande som m•ses i 14 .11 återkallats eller 

i hi~~rc räl! u11phäl'ts. skall kungörelse 

därom ske efier rnd som sägs i första 

Sll'Ckl't. 

11 kap. 

För underårigt barn i äktenskap 

vare föriildrarna förmyndare. Dör en 
av föriildrarna. eller kan någon av 
dem enligt 4 ~icke vara förmyndare. 
eller varder någon av dem entledigad 
från förmyndarskapet. varr' den and
re barnets förmyndare. 

Diimes till iiktenskarsskillnad mcl

lanfiiräldrama. rnre den harnets/ör

myndarc. som skall harn l'årdnaden 

om dl'!. Vardl'r clicst /iimrdnal mt 

l'drdnadm skall tillkomma allr'1wst 
den ene m· fiiriildrama. rnre han ock 

.fiirmyndare. 

För underår(~t barn utom äktenskap 

vare modern .förmyndare. Har vård

naden om barnet tillagts fadern, 1·arr 

han dess förmyndare. 

2 s 
' 

' ' 
För underärigt barn som står under 

1•drdnad ar hiiggeföriildrama. iiro för
Hlclrarna förmyndare. Dör en av får
iildrarna eller kan nägon av dem en
ligt 4 ~ inte vara förmyndare. eller 
hlir någon av dem entledigad från 
förmynderskapet, är den andra bar
nets förmyndare. 

För underårigt ham som står under 

vårdnad m· endast den ena av sinaJör

ä!tlrar. är denne ensam ./(irmvndarc. 

lngdr undl'rårigt ham iiktenskap, 

skall den som vid äktcnska{Jets ingåen

de rarförmrntlarejiir bamel alltjämt 

l'ara bamcrs Jiirmyndare. 

12 kap. 

Förmynderskap för underårig skall 

inskrivas, då 
I. siirskild förmyndare förordnas 

för den underårige, 
2. den underfirige ;111norledes ~in 

genom upptagande av lån har f!_ir-

I ' ' 
Förmynderskap för underårig skall 

inskrivas. då 
1. s:irs\..:ild förmyndare förordnas 

för den unckrårige. 
2. elen undcrårige annorledes ~in 

genom upptagande av län har fcir-
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viirvat egendom. som skall stå under 

förmyndarens förvaltning och som 

till sitt v~irde överstiger ett belopp 
motsvarande två gånger giillande 

basbelopp enligt lagen ( 1962:381) om 

allmiin försäkring, 

3. riitten av annan siirskild anled

ning !inner att inskrivning bör ske. 

Inskrivningen skall ske hos rätten i 

den ort. där den som utövar fbrmyn

derskapet har hemvist inom riket el

ler. om inskrivningen föranledes av 
att fader eller moder som ensam ut
övat förmynderskapet avlidit, där 
denne senast haft sådant hemvist. 

/lava föräldrar till ham i äktenskap. 

som utiirn förmynderskapet gemen

samt. skilda hemvist. skall inskriv
ningen ske där fadern har hemvist el

ler. om den föranledes av fråga om 

moderns entledigande från förmyn

derskapet. där hon har hemvist. Fin

nes ej domstol som efter vad ovan 
stadgas iir behörig att verkställa in
skrivningen, skall denna ske vid 

Stockholms tingsrätt. 
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värvat egendom. som skall stå under 

förmyndarens förvaltning och som 

till sitt viirde överstiger ett belopp 

motsvarande två gånger giillancle 

basbelopp enligt lagen ( 1962:381) om 
allmän försiikring, 

J. riitten av annan siirskilcl anled
ning !inner att inskrivning bör ske. 

Inskrivningen skall ske hos riitten 

i den ort. diir den som utövar för
mynderskapet har hemvist inom ri

ket eller. om inskrivningen föranle

des av att foder eller moder som en

sam utövat förmynderskapet avlidit, 

diir denne senast haft sådant hem

vist. U1örn föriildrar förmynderska

pet gemensamt och ha de skilda 

hemvist, skall inskrivningen ske där 

fadern har hemvist eller. om den för
anledes av fråga om moderns ent

ledigande från förmynderskapet. cliir 

hon har hemvist. Finns ej domstol 

som efter vad ovan stadgas iir be
hörig att vcrksrnlla inskrivningen, 

skall denna ske vid Stockholms 
tingsriitt. 

20 kap. 

Mål och lirenden rö-
ra n d e ä k t e n s k a p I i g b ö r d. 
a d o p t i o n, v å r cl n a d o c h 

underhåll 

Talan angående äktenskaplig hiird 

md i·äckas i·id rä11cn i den orl, där 

hame1 har sill hem1·is1. eller. 0111 der 

m•lidi1, l'id den rii11 som har all upp

wga ll'isl 0111 a1T etier hame1. 

' ' 

Ärenden angående för
mynderskap och god man

skap 

Fråga om .förori/nande ai· /örm\'fl

dare/ör 11nderdr~~ llpf'Wges al' den räll 

där/brmyndl'fskaf'CI är inskril'<'I elll'r, 

om inskrirning m· /iirmynderskapl'I 

icke äg! rum. av den rä11. där inskril'

ning skall ske. 

Dd ndgon som llf'/Jlldll myndig ålder 

/iirklaras omvndig, skall _lifr111y11dare 

förordnas a\' elen räl/ diir amijk11i11gcn 
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Å.r part i mål som avses i I § un

derårig, äge .förmyndaren eller god 

man, där sådan enligt 18 kap. skall 

. förordnas, fijra talan for honom. 

Modern skall höras i målet, om det 

kan ske. 
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om omyndighet.~förklaring gjordes. Er

.fordras ny .förmyndare. skall sådan 

.förordnas av den räl/ där .förmynder

skapet är inskrivet. 

Fråga om entledigande av fijrmyn

dare upptages av den rätt därfijrmyn

derskapet är inskrivet eller skall inskri

vas. 

I ärende om .förordnande av .för

myndare skall rätten bereda över:för

myndaren til(/alle a11 lämna./iirslag på 

person som är lämplig .för uppdraget . 

Ej må någon förordnas till.förmyn

dare eller el//ledigas från sådan be

fattning, med mindre han erhållit ti/1-

_fölle att yllra sig i ärendet. 

4 ~ 

5 ~ 

Kan i ärende angående _/(jrmynda

res .förordnande slutli,!{t beslut ~i xes 

omedelbart . ./är räl/en. om omedelbar 

vård erfordras om den omyndixes an

xelägenheter, .förordna/örm.w1dare./ör 

tiden intill dess ärendet avgöres av rät

ten. 

Har i mål om omyndi,!{het.~förk/aring 

räl/en meddelat beslut enligt 10 kap. 

14 _,,. om all den. om vars .forsältande 

i omyndiglwt är jfåga, skall vara 

om_vndi,!{ under tiden intill dess målet 

avgöres. skall rällen i där angiven ord

ning .förordna .fiirmyndare .tör honom 

med avseende på nämnda tid. 

Laga domstol i ärende om antagan- Uppkommer.fråga om .förmyndares 

de av adoptivbarn vare räl/en i den ort. ent/edi,!{ande av orsak som anges i 11 

där adoptanten har sill hemvist. kap. 9 _,1· och kan slutligt beslut ej ges 

15 Riksdagen llJlfJ. J sam/. Nr JlfJ 
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omedC'lbart, får rä//C'n, om dröimu// 

skulle med/(irafamf'ör den omyndiges 

räl! och bästa.,/iirordna omf'örmynda

rens skiliandc .ti·ån utö1•ninge11 av .flir

myndNskapet und<'I' tiden intill dess 

ärC'ndet avgöres av rällC'll. 

Innan beslut fattas om förmvnda

rC'ns skiliande fi'ån utövningen m• /(jr

myndcrskar1e1, skall. om det kan ske 

utan miirk/f~ tidsutdriikt . .f'örmy11darc11 

beredas tillta/le all yllra sig. 

6 ~ 

I ärende om antagande av adoptii·

barn skall rä11e11 inhämta upp~vsningar 

om barnet och sökanden ä\'ensom hu

ruvida vederlag eller bidrag till barnets 

undrrhåll är gil'et eller lllf(ist. Har bar

nrt ei /vilt aderton år. skall y11randc 

inhämtas från barnavårdsniimnden i 

den kommun där söka11dr11 är kyrko

bok/(jrd och.kån barnavårdsnämndrn 

i den kommun där den som har vård

naden om barnet är kvrkobokt'örd. 

Fader eller moder. 1•ars sam(vcke till 

adoptionen ei erfordras, mrde ändock 

hörd, där det kan ske. Vid adoption av 

adoptil•barn skall md nu sagts i stället 

gälla adoptanten eller, om make 

adopterat andra makens barn, enl'(lr 

av makarna. Finnes särski/dförmvn

dare, vars samtycke ei erfordras, skall 

ock han höras. 

Ansökan om förmyndares .f(irord

nande eller entledf~am/C' C'ller om an

nan riitlens åtgärd med avseende' på 

jörmvnderskap tär, så1•ida /i'åga ei är 

om ärende C'fl/igt 9 kap. la 1'. göras, 

.f'örutom ar överförmyndaren och .för

myndare, av den omyndf~e siäll', om 

han /i•llt SC'Xton år, så ock m· hans 

make och närmastC'frändC'r. Förmyn

dare', som giort sig skyldig til/.försum

mclsc i vårdnaden om underårf~ . .tär 

C'ntledf~as jämväl på ansökan m· bar

navdrdsnämnd. Frågor som avses i 

denna paragraf skall ock riillen, när 

anledning är därtill. upptaga utan att 

särskild ansökan blil'il giord. 

I ärende som m•ses i .fiirsta stvckct 

skall rätten, när det rör omyndig som 

fi'/11 sexton år. b<'rC'da denne til/f{ille 

all yllra sfi.:. om dct kan ske. 

;\.fot rättens bes/111 i ärende som al'

ses ifiirsta stl'Cket fdr 1a/a11,li1ll/iilias . 

.forutom m· den som beslutet särskilt 

rör. av envar som ägN göra ansökan 

C'fier l'ad nvss iir sagt. 

Afor bes/ur, 1·arf~e11om dertöre/agrs 

.förmyndare' all l'id rite .fiilf~öra 1·iss1 

åliggande, .tär talan /i1lltii(ias C'ndasr 

i samband med klagan örer räl!C'fl.\' be

slut om urdömandC' m· ritC'I. 
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A1ot rä11ens beslut i ärende om an

tagande av adoptivbarn må talanfi1ll

fijljas av sökanden eller den som skall 

lliiras i ärendet. 
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7 ~ 
Överlörmyndares tillstånd till åtgärd 

beträ{lande omyndigs egendom.tär sö

kas endast avf(irmyndaren. i\1ot över

{<irmyndarens beslut med avse!'nde på 

sådant tillstånd så ock mot överför

myndarens .förordnande, all _/orbehåll 

1'11/~~t 15 kap. <i .1' andra s~vckl'I <:i skall 

gälla. tär talan /Oras endast av för

myndaren samt, såi•ida ärendet angår 

omhändertaga/Id(' m• egendom. var

över den omyndige äger råda, eller 

återkallelse av .förmyndarens eller 

överförmyndarens tillstånd (ijr omyn

d~~ all drim näring, av den omyndige 

siälv, om han .t.i·llt sexton år. 

Mot överförmyndarens bes/111 ifall 

som avses i 13 kap. R .11· tredje srvcket 

.tär talan <:i.fiiras. 

Fråga om.förordnande eller entledi

gande av god man som avses i JR kap. 

I eller ] 11· skall upptagas av den rätt 

där.förmynderskapet .for den omyndi

ge är inskrivet eller skall inskrivas. 

Skall.förmynderskapet ej vara inskri

vet, avgöres .fi"ågan om behörig dom

stol med motsvarande tillämpning av 

I 2 kap. I f andra stycket. 

Uppkommer vid utredning m• döds

bo fråga om .förordnande av god man 

enligt 18 kap. 4 .1'. hör ärende! 1ill den 

räl! varunder boe1 frder. Skall god 

man e(jes1 förordnas enlig! nämnda 

lagrum eller ock enli,~t 3 .11· samma ka

pitel. ankommN det på rä11en i den ort 

där den fiir vilken god man .f{irordnas 

har egendom eller <'(ies1 behov m• god 

man yppat sig. Er!Ordras ny god man 

eller uppslår.fi"åga om entledigande av 

god man. upp/ages ärendet av den rälf 

där godmanskapcl är inskrive1. 



Prop. 1975/76:170 228 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

9 ~ 
Fråga rörande vårdnaden om barn Vad i 3-5 §§ stadgas beträffande 

upptages av rällen i den ort, där den jormyndare skall i tillämpliga delar 

som har vårdnaden om barnet har sitt gälla ifråga om god man. 

hemvist. 

Talan angående underhåll till barn 

upptages av rätten i den ort, där sva

randen har sitt henn•ist. Sådan fråga 

kan värkas även i samband med mål 

rörande.faderskapet till barn utom äk

tenskap. Angående talan om under

håll enligt 7 kap. JO.~ åt modem till 

barn utom äktenskap skall vad angå

ende talan om underhåll till barnet är 

stadgat äga motsvarande tillämpning. 

Vad i .första orh andra styckena 

stadgas utgör c:i hinder att upptaga.frå

ga som där a1•ses i samband med äk

tenskapsmål. 

I mål eller ärende som angår vård

naden äge rätten att.för tiden intill dess 

laga krqfi ägande dom eller beslut.fö

religger(ih-ordna därom ejier vad som 

fin11es skäligt. 

Förordnande, 11arom i.första stycket 

sägs. må på yrkande meddelas wan 

huvudjörhandling. Innan.förordnande 

meddelas, skall ti/(f(i/le all yttra sig 

ö1•eryrkandet beredas motparten. Har 

.förordnande meddelats. prö1•e rätten 

när målet eller ärendet avgöres. om 

åtgärden skall bestå. 

Förordnande. mrom ovan sagts, 

gånge i i•erkställighet lika med laga 

krqff ägande dom men kan när som 

helst av rätten återkallas. 

Vad i 6 och 7 ·''§stadgas omfiirmyn

dare och förmynderskap skall i till

lämpliga delar gällajäm1•äl beträJ/'an

de god man och godmanskap, och 

skall vad där sägs om omyndi,!{, hans 

make och närmaste./i"änder. tlå.fi"åga 

är om godmanskapsom avses i 18 kap. 

3 eller 4 §, gälla den, .för vilken god 

mall .f(jrordnats. samt dennes make 

och närmasteji·änder. Dåji·åga är om 

godmanskap.för omyndi,!{, skall i ären

de som avses i 6 .11· även .fiirmyndaren 

äga de11 behörighet. mrom där sägs; 

dock äger.fiirmyndaren ifall som a\'ses 

i 18 kap. 2 {första s(vcket el/Öra talan 

mot rätte11s bes/w. 

1\ ~ 

I mål om underhåll till barn.lär mo- Talan mot örerförmyndarens beslut 

dern, om hon har vårdnaden om bar- i ärende enligt denna balk.föres skri/i-

net,jöra talan.tör barnet, ä\'en om hon /igen hos rätten inom två veckor fi'ån 
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ej uppnå/I myndig ålder. lir särskild den dag klaganden erhöll del av bes/11-

förmyndarejör bamet./Örordnad, har 1e1. 

han samma räl/ a11jöra 1alanjör bar-

nel. Ifall som avses i 7 kap. 2 -~ tredje 

stycket .tär även barnavårdsnämnden 

./Öra sådan talan. Var och en som kan 

./öra lalanjör barnet skall.lä til(/älle all 

yllra sig i målet. 

Underhållsbidrag må bes1ämmas lill 

olika belopp för särskilda delar av un

derhåll~tiden. 

Underhåll till barr1 må ej mot den 

underhållsskyldiges hestridande be

stämmas jör tid e.fter det barnet .f.i'llt 

ader/on år. innan det kan 1i/(/iMitl(~en 

bedömas, humvida underhållsskyld(~

het föreligger dän~/ter. 

Gemensamma bestäm-
melser 

12 ~ 

I mål angående underhåll äge rätten 

a11fiir liden imill dess laga kra./i ägan

de dom eller beslllfjiire/(~ger/örordna 

därom efter rnd som jlnnes skälig!. 

Skyldighet att utgil'G bidrag må dock ej 

åläggas någon, med mindre sannolika 

skäl .föreligga all han är bidragsskyl

d(~. 

l,fi"åga om förordnande som här m•

ses skall l'ad i 10 ,1· andra och lre<(ie 

.wyckena srac~r<as äga mOlsl'Gramle 1ill

lämpning. 

I mål om faderskap, vårdnad, 11m

gängesrä11. underhåll och omyndig

hel~/i.irk/aring eller dess hävande äger 

l'Gd som jöreskril'es i 15 kap. 29 och 

JO .11§ p.ifiermål~balken molsrnrande 

lillämpning. 

13 ~ 

Vistas den. mol l'ilken talan enl(~l 

denna balk rik/as. på okänd orl. skall 

ham räll i saken bel'akas ar god man 

enligt 18 kap. De1samma gäller. om 

han l'istas på känd or/ utom rike! men 

stämningen eller andra handlingar i 
målet l'.i kunna defr<es honom eller han 

underlåter arr ställa ombud.för sig och 

särskilda skäl jiire/igga att .fiirordna 

god man. Gode mannen skall samråda 
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med parr .för vilken han .förordnats, 

de11 md11 det ka11 ske. 

I ji"åga om ersätt11i11g till god man 

som arses i .fÖrsw stycke/ gäller md 

som .föreskrives i /0 kap. 13 -~· om er

sältning å1 räflegå11gsbi1räde. 

Vad som.föreskril'es i rä1tegå11gsbal

ke11 om häm111i11g av par! äger mo1sra

ra11de 1i//ämp11i11g på de11 som i an11a11 

ege11skap ä11 vi1111e eller sakk111111i,r,: 

skall höras i mdl eller äre11de som ai•ses 

i de1111a balk. 

Dåti·åga är om omyndighe1.~fihkla

ri11g, bör iakuagas a11.törord11ande om 

skyldighe1 af/ i11s1älla sig perso11/ige11 ej 

ges beträ.ff'a11de de11 som al'ses med 

a11sökni11ge11, om i11ställelse11 skulle 

kunna mec(föra men el/erfara.för ho-

11om. 

14 ~ 

Finnes ej enligt vad ovan sagts behö

rig domstol, upptages mdlet eller ären

det ai• Stockholms tingsräl/. 

Mål rörande omyndig

hetsförklaring eller dess 
hävande samt ärenden 
angående förmynderskap 

och godmanskap 

I mdl eller iire11de, där Öl'erförmyn

dare11.fört wla11, äger räue11, när skäl 

iiro diirtill, rid md/e/s eller äre11dets 

m•göra11de 1illerkä1111a örerfiirmynda

re11 ersä11ni11g av allmiinna medel.för 

det arbete han 11ed/agt på mdlets eller 

äre11dets !//förande ä\'ensom .för nödi

ga utgif;er. Räuen prörar ock hururi

da ersä1111i11gc11 skall årergäldas m· 

ö1·e1"/ur111yndare11s 11101part eller sta11-

11a på stars1·erke1. 

Öl'crför111yndare11 äger an/ila om

bud i mål eller ärende, där ha11för ta

lan. 

15 ~ 

.411sökan, arr någon skall förklaras Beslw eller dom, som i mål om 

omyndi,r,:. varde. då ,/i"åga är om de11 omyndi,r,:he1.~/'örklari11g eller i äre11de 
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som llf!f!nåu myndig ålder. llf!ptagen 

m· räl/en i den on, där den som a1·ses 

med ansökningen har sirr henm\r. Fin

nes ei behörig domsrol e.fier rnd 1111 är 

sagl, llflfllagcs målet av Stockholms 

tingsrätt. 
A rser ansökningen, att underdri,i; 

skall Jbrblira omyndig jiiml'äl efier 

uppnådd myndi,i;hersålder. höre 111ålet 

till den rätt, där .förmynderskapet är 

inskrivet. eller, om inskrirning icke ägt 

ru111. rill den rätt, där inskrirning sk.all 

sk.e. 

An.1·ijkan om hiirande m· omyndig- · 

het~/iirk.laring llflf!tages ar den räl/, 

där.förmyndersk.af!el .fiir den omyndi

ge är inskrivet. 
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0111 . frirmynderskap eller godmansk.ap 

enligt denna balk 111eddelas m överfbr-

111yndaren eller rätren, skall lända rill 

e.tierräuelse llfan hinder av alf talan 

föres däremot, 11to111 såvitr angår dom, 

som i11nefattar hära11de m· omyndig
hcr~/ih"klaring, eller räl/ens argöra11-

de, varige110111 al'lal om sammanlev

nad i oskifiat bo häves eller.förmynda

re eller god man dömes riff utgirande 

al' j1)rsuttet l'ite. 

16 ~ 

Ansökan om omynd(((hersförklaring 

må göras, .fömtom al' den so111 al'ses 

med ansökningen, jäml'äl m· hans 

make och närmasteji"iinder så ock m· 

Öl'e1:för111yndaren samt i fall, 1·arom i 

/() kap. 2 .11 sägs, avf!irmynclaren. 

Om.vndi.i;her~liirklarings hä1·ande 

må sökas av den omyndige -~iäfr. hans 

. /iin11,.1·11dare ell<'r iil'e1:förm.1·11dare11. 

I fi"åga om mål eller äre11de. där 

barnavårdsnämnd eller öre("/iirmy11-

dare äger/lira rala11. skall 20 _,1· lagen 

11111 i11/örande O\' 1wa rättegångsbalken 

äga 111otsrnrande tillämf!ning. 

Första srl'Cket gäller ej mål omfasr

ställande ar fadersk.afl eller underhåll 

till barn . 

17 ~ 

Har ansökan om omy11dighetsför- I mdl eller ärende som avses i denna 

klaring gjorts av den. 0111 vars .försät- balk. kan rätten, när det .linnes lämp-
tande i omyndighef är.fråga, eller har ligt, .fiirordna attjörha11dling skall ske 

denne eliest lll(!(~f{il'il, atr omyndig- inom stängda dörrar. 

hets/iirklaring må meddelas. äge rät-

te/I utan huvudjörhandling omedelbart 

./Öreraga mdlet till mxörande. 
I annat .tall ä11 som m·ses i jörsta 

srycket sk.all rätten 111/ardajiire/äggan

de för den, om l'ars .tiirsäl/ande i 

onzmdighct är.fi"åga, att .svara i målef. 

A11gde11de sådam föreläggande gällc 
vad om srämning är stadgar. 

0111 den, mrs .fl.irsiil/ande i onzrn-



Prop. 1975176:170 

Nuvarande lydelse 

dighet har satts ifråga, uppenbar/igen 

~i.förstår vad saken gäller eller skulle 

lida allvarlig skada ai• att.fä del av an

sökningen om omyndighets.förklaring, 

skall rätten.fiirordna god man i•arom i 

18 kap. sägs att i målet/öreträda ho

nom och bemka hans rätt. Ifråga om 

ersättning till sådan god man äga be

stämmelserna i 19 .~andra stycket om 

ersättning till biträde mot.warande lill

lämpning. 
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18 ~ 

Ansökan av den som .fö1:mtts 

omyndighet att blim.forklarad mynd~'{ 

må, om den .finnes uppenbar/ ognm

dad. utan h11vud.fiMwndling omedel

bart avslås. Har ansökan om hämnde 

al' omyndighe/.~/iirklaring giorts eller 

tills~vrkls al' såväl .fiirmyndaren som 

över/ormyndaren. må målet ock utan 

humdjörhandling omedelbart .foreta

gas till avgörande, sårida .fiirmynda

rens eller Ö\'erförmyndarens inställf'lse 

ei .finnes mra behövlil!. .fiir målets 11t

redning. 

I annat fall än som avses i .törsta 

s~rcker skall rätten 11(/ärdajiire/äggan

de.för den som ansökningen arser,.fbr

myndaren och öre1:f(irmyndaren all 

svara i målet. allt i den mån de ei gior/ 

eller 1i/ls1yrk1 ansökningen. Angående 

sådam .föreläggande gäl/e vad om 

stämning är s/at~'{at. 

Mor bes/111 som underrätt meddelat 

under rättegången i.fi-<lga, som m·ses i 

4. 5 eller 9 .1~ eller i 6 kap. 13 .~. 7 kap. 

13 f eller I 0 kap. 14 .11'. skall wlan .fö

ras särskilt. 

19 ~ 

Har ansökan giorts, att ndgon skall Öl'er hol'rättens bes/111 i ,kåga som 

./iirklaras omyndig och föreligger eifal/ al'ses i 18 {tär talan <:i.föras. De1sam-

som arses i 17 .11· 1redie stycket, .forord- ma gäller ärende som .forsr handlagts 

ne räl/en biträde au bemka hans rätt ar örer/'iirmyndaren. 

i måle1. 0111 det ei är llf!flenbar1 all bi-

träde ei e(/ordras. Begär den sotn/iir-

satts i omyndighet att .fiirklaras dter 

mynd('{. skall ock rä11egdngsbirräde 
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.förordnas, om det ej är uppenbart aff 

biträde ej e~fordras. 

Den som .f<jrordnats till räflegångs

hiträde åtnjute av af/männa medel 

efter räffens prövning skälig ersäftning 

.för arbete, tidsspiltan och utläKg som 

uppdraget krävt. Ersäffningen skall 

stanna på statsverket, såframt (~j mot

parten till den, .for vilken räffegångsbi

träde .forordnats, .finnes böra åläggas 

aff goffgöra statwerket kos/fladen. 
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21 kap. 

12 * 
Beslut enligt detta kapitel som ej 

avser utdömande av vite eller ersätt
ning för parts kostnad länder ome

delbart till efterrättelse. om ej annat 
f(jrordnas. 

Länsräffen kan f(jrordna af! beslut 
enligt detta kapitel som ej avser ut
dömande av vite eller ersättning för 
parts kostnad skall lända till omedel

bar ~fierräl/else. 

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1976, då lagen ( 1969:618) om fastställande 
av faderskapet till barn utom äktenskap skall upphöra att gälla. 

De nya best1immelserna om rätt för man som avses i 1 kap. I ~ första 
stycket att väcka talan mot barn eller dess arvingar enligt 3 kap. I ~ gäller 
utan hinder av att motsvarande rätt att väcka talan enligt äldre bestämmelser 

har försuttits. 
Har arvinge till man som enligt äldre bestämmelser skall anses som fader 

till visst barn väckt talan angående barnets äktenskapliga börd och iir målet 
anhängigt vid ikrafttriidandet av denna lag, skall talan slutligt prövas utan 
hinder av att motsvarande rätt att fora talan ej föreligger enligt de nya 
bestämmelserna. I fråga om förutsiittningarna för bifall till talan giiller I 

kap. 2 * i dess nya lydelse. 
I rråga om barn som har fötts före utgången av år 1969 gäller beträffande 

barnavårdsnämndens skyldighet att sörja för att faderskapet faststiilles vad 
som före utgången av år 1969 var föreskrivet om barnavtmlsmans skyldighet 

i sådant avseende. Den nya bestämmelsen i 3 kap. 6 * äger dock tillämpning 
även i sådant fall. 

I mål om fastställande av faderskap till barn kan talan om barnets egenskap 
av trolovningsbarn enligt iildre rlitt upptagas till prövning. om barnet är 
fött före utgången av år 1969 eller den uppgivne fadern har avlidit dess
förinnan. 
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2 Förslag till 
I.ag om ändring i lagen (1950:382) om svenskt medborgarskap 

Härigenom föreskrives att I, 5 och 13 a ~~ lagen (1950:382) om svenskt 

medborgarskap skall ha nedan angivna lydelse. 

Nurnrande ~vdclse 

Svenskt medborgarskap förvärvas 

vid födelsen av 

I. barn i äktenskap 1•ars fader är 

svensk medborgare; 

2. här i riket .fött barn i äkre11skap 

al' 1·ars .föräldrar e11dast modern är 

svensk medborgare. om fadern ej har 

medborgarskap i någon stat eller om 

barnet icke vid födelsen förvärvar fa

derns medborgarskap~ 

3. barn 111om äkre11skar. rnrs mo

der är Sl'e11sk medb()lxare. 

Föreslagen lydelse 

I fall som avses i I kap. I .\\ fiirsta 

stycket .föräldrabalken fö/'\'ä/'\'ar barn 

svenskt medborgarskap vid födel

sen, om 

I. fadern är svensk medborgare, 

eller 

2. modern är svensk medborgare 

och barnet är/Öl/ här i riket samt dess

wom fadern ej har medborgarskap i 

någon stat eller barnet icke vid fö

delsen förvärvar faderns medborgar

skap. 

I a11dra/all ä11 som avses i 1 kap. 1 .11· 

./brsra s1_1·cke1.föräldrabalke11.förvä1var 

barn sve11skr medbotgarskap vid.fbdel

sen, om modem är sl'c11sk medb0tga-
re. 

I littebarn som anträffas här i riket anses såsom svensk medborgare intill 

dess annat utrönes. 

5 ~ 
Blir utländsk man svensk medbor- Blir utländsk man svensk medbor-

gare enligt 3 eller 4 ~' medför detta gare enligt 3 eller 4 ~, medför detta 

svenskt medborgarskap jämväl för svenskt medborgarskap jämväl för 

hans ogifta barn i äktenskap som har hans ogifta barn som har hemvist hiir 

hemvist här i riket och ej fyllt ader- i riket och ej fyllt aderton år, om han 

ton år. Vad 1111 sagrs gäller dock icke har rård11ade11 om dem. 

bam. som e/ier iiktl!nskapers å1ergå11g 

eller iik1enskapsskill11ad eller 1111dl!r 

hemskillnad srår 1111der modems l'ård-
nad. 

Vad i första stycket är stadgat om Vad i första stycket är stadgat om 
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att barn i äkre11skap förvärvar med

borgarskap tillsammans med fadern 

skall äga motsvarande tillämpning 

I. å förhållandet mellan barn 

urom äkre11skap och modern, om ej 

fadern är utlänning och har vårdna

den om barnet; 

2. åjörhålla11der mella11 barn i äk

renskap och modern, som är ä11ka: 
3. åförhdllamler mella11 barn i äk

re11skap och modern, l'ar.1· äk1e11skap 

e(iest är upplösr eller som är hemskild, 

om barner srår u11der moderns vdrd-

11ad. 
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att barn förvärvar medborgarskap 

tillsammans med fadern skall äga 

motsvarande tillämpning pd förhål

landet mellan barn och modern, om 

ej fadern är utlänning m:h har vård

naden om barnet. 

13 a ~· 
Bestämmelserna i denna lag om 

barns förvärv och förlust av svenskt 

medborgarskap med anledning av 

att barnets fader eller moder förvär

var eller förlorar sådant medborgar

skap gäller i fråga om adoptivbarn 

endast om barnet också är adoptiv

faderns eller adoptivmoderns barn i 

eller u/om äkre11skap. 

Bestämmelserna i denna lag om 

barns förvärv och förlust av svenskt 

medborgarskap med anledning av 

att barnets fader eller moder förvär

var eller förlorar sådant medborgar

skap gäller i fråga om adoptivbarn 

endast om barnet också är adoptiv

faderns eller adoptivmoderns biolo

giska barn. 

Denna lag tr~ider i kraft den I juli 1976. 

'Senaste lydelse 1971 :881. 
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3 Förslag till 
Lag om ändring i religionsfrihetslagen (1951:680) 

Härigenom föreskrives att 7 och 8 ~~ religionsfrihetslagen skall ha nedan 
angivna lydelse. 

Ni11•arande ~vdelse 

Barn i äktenskap intriider vid fö
delsen i svenska kyrkan. om båda 

föräldrarna tillhöra kyrkan. 

7 ~ 

Föreslagen lydelse 

Barn inträder vid födelsen i svens
ka kyrkan, om föräldrarna äro gij;a 

med mrandra och båda tillhöra .wem

ka kyrkan. 

Vad nu sagts skall även gälla, då endast den ene av föräldrarna tillhör 
kyrkan; dock skall barnet i sådant fall icke anses hava inträtt i kyrkan. 
om föräldrarna eller, då vårdnaden ej tillkommer dem gemensamt. den 
som har vårdnaden inom sex veckor från barnets födelse till pastor i den 
församling, där barnet skall kyrkobokföras, anmäler att barnet icke skall 
tillhöra kyrkan. Hava föräldrarna, i fall som nu sagts, före äktenskapets 
ingående eller eljest före barnets födelse skriftligen med vittnen överens
kommit att. barnet icke skall tillhöra kyrkan, må en av dem, utan hinder 
av att även den andra har del i vårdnaden, göra sådan anmälan. 

8 ~ 

Ar modern icke gi/i vid barnl'ls jö

clelw' imräder bamet l'icl .flidel~en i 

wenska kyrkan. om modern tillhör 

kyrkan. 

Barn utom äktenskap imräder l'icl Bam, som icke enligr 7 .11 har inträrr 

.födel1·en i .wenska kyrkan. om modem i .wenska kyrkan och 1•ars ji.iräldrar 

tillhiir kyrkan. ingå äktenskap med \'i/randra efier 

hamers/iideise men innan harnet/i'llt 

10/r år. imräder i kyrkan rid .fiiräld

rarnas gifiermål. om en ar.föräldrarna 

tillhör kyrkan; dock skall barnet icke 

anses ha inträll i kyrkan. om J(iräld

rarna eller. då \'(Jrdnaden c:i tillkom

mer dem gemensamt. den som har 

l'årdnaclen inom sex 1•eckor Fån äk

tenskapets ingdende till pastor i den 

.tarsamling, där barnet är kyrkobok

/ört. anmäler all barnet icke skall till

höra kyrkan. 
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Nuvarande lydelse 

Erhåller barn, som icke enligt.första 

stycket inträ// i kyrkan, innan det.fyllt 

tolv år äktenskaplig börd genom all 

.föräldrarna ingå äktenskap med va

randra och tillhör en av .föräldrarna 

kyrkan, inträder barnet i kyrkan vid 

.föräldrarnas g(/iermål; dock skall bar

net icke anses hava inträll i kyrkan, 

om.föräldrarna eller, då vårdnaden ~i 

tillkommer dem gemensamt, den som 

har vårdnaden inom sex veckor från 

äktenskapets ingående till pastor i den 

.församling, där barnet är A.yrkobok

fört, anmäler all barnet icke skall till

höra kyrkan. 

Denna lag träder kraft den 

237 

Föreslagen lydelse 
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4 Förslag till 
Lag om ändring i lagen (1958:642) angående blodundersökning 
m. m. i mål om äktenskaplig börd eller vid utredning av faderskapet 
till barn utom äktenskap 

Härigenom föreskrives i fråga om lagen (1958:642) angående biodunder
sökning m. m. i mål om äktenskaplig börd eller vid utredning av faderskapet 

till barn utom äktenskap' 

dels att 7 ~ skall upphöra att gälla, 

def5 att rubriken till lagen samt I, 5 och 6 ~~ skall ha nedan angivna 
lydelse. 

Nuvarande (rdelse Föreslagen (rdelse 

Lag angående blodundersökning Lag angående blodundersökning 
m. m. i mål om äktenskaplig börd m. m. vid utredning a~· faderskap 
eller vid utredning av faderskapet 
till barn utom äktenskap 

I mål om äktenskaplig börd eller om 

faderskapet till barn utom äktenskap 

äger rätten, där det yrkas av part eller 
eljest finnes erforderligt, förordna att 
blodundersökning eller annan un
dersökning rörande ärftliga egenska
per, som kan ske utan nämnviirt 
men, skall iiga rum med avseende 
å modern och barnet ärensom, såvitt 
angår mål om äktenskaplig börd, 

mannen i iiktenskapet och, i mål om 

faderskapet till barn u:om äktenskap, 

man mot vilken talan föres. Före
kommer anledning till antagande. 
att annan haft samlag med modern 
å tid. då barnet kan vara avlat. md 

förordnande om undersökning avse 
jämväl honom. 

I mål om.faderskap enl~-st.fiiräldra

balken äger rätten. där det yrkas av 
part eller eljest finnes erforderligt, 
förordna att blodundersökning eller 
annan undersökning rörande Hrftliga 
egenskaper. som kan ske utan 
nämnvärt men, skall äga rum med 
avseende pd modern och barnet 
samt, såvitt angår mål 0111 järklaring 

aff riss man ej är/åder. mannen i iik

tenskapet och, i mål omfastställande 

ai•.faderskap, man mot vilken talan 
föres. Förekommer anledning till an

tagande. att annan haft san.1lag med 
modern på tid, då barnet kan vara 

avlat.lär förordnande om undersök
ning avse jämväl honom. 

Innan förordnande meddelas. skajl tillfälle att yttra sig Jiimnas den som 

förordnandet skulle avse. 

'Senaste lydelse av lagens rubrik 1969:619. 
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Nuvarande ~vdelse Föreslagen ~vdelse 

5 ~2 

Har blodundcrsökning eller annan Har blod undersökning eller annan 

undersökning rörande ärftliga egen- undersökning rörande ärftliga egen-

skaper utförts på anmodan av bar- skapcr utförts på anmodan av bar-

navårdsnämnd för utredning av fa- navårdsnämnd för utredning av fa-
derskapet till barn wom äktenskap. derskapet till barn, skall niimnden 

skall nämnden ersätta kostnad som ersätta kostnad som avses i 4 ~. 

avses i 4 ~. 

6 ~3 

Föres talan om faderskapet till 

barn wom äktenskap. äger 18 kap. 

13 ~ rättegångsbalken motsvarande 

tillämpning i fråga om parts skyldig

het att återgälda barnavårdsnämnd 

kostnad som ersatts enligt 5 ~. 

Föres talan om fastställande al' fa
derskapet till barn, äger 18 kap. 13 ~ 

rättegångsbalken motsvarande till

lämpning i fråga om parts skyldighet 

att återgälda barnavårdsnämnd kost

nad som ersatts enligt 5 ~. 

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1976. 

' Senaste lydelse 197 3:804. 

' Senaste lydelse 1969:619. 
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5 Förslag till 
Lag om ändring i barnavårdslagen (1960:97) 

Härigenom föreskrives att 12 ~ barnavårdslagen skall ha följande lydelse. 

Nuvarande (ydel5e Föreslagen (vde/se 

12 ~· 

Om kommunfullmäktige så bestämma, äger barnavårdsnämnden upp

draga åt särskild avdelning, bestående av ledamöter eller suppleanter i nämn

den, eller åt ledamot eller suppleant eller åt tjänsteman hos kommunen 

att på nämndens vägnar avgöra vissa grupper av ärenden, vilkas beskaffenhet 

skall angivas i fullmäktiges beslut. Nämnden må dock icke annorledes än 

genom samfällt beslut 

I. utdöma förelagt vite, 

2. vidtaga åtgärd enligt 26 ~. 2, 3 eller 4 eller enligt 29 eller 30 ~ eller 

göra framställning om intagning i ungdomsvårdsskola, 

3. meddela beslut som avses i 46 ~andra stycket, tillstånd eller förhands

besked som avses i 47 ~ eller förbud som avses i 50 eller 51 ~-

4. fullgöra vad som ankommer på 

nämnden enligtfiiräldrahalken i and

ra avseenden än som sägs i 3 kap. ] el

ler 4 .1\ 7 kap. 2 eller 7 .1'. om avtalet l~i 

innefättar 1/tagande att utge engångs

he/opp. eller 10 kap. 11 1'. enl~~r 5 I' 
lagen (1969:618) om /astsriillande m· 
faderskaper rill ham 1110111 iikrenskap, 

enligt 5 ~ lagen ( 1947:529) om all

männa barnbidrag eller enligt 9, 11 

eller 18 ~ lagen ( 1964: 143> om bi-

dragsförskott eller 

4. fullgöra vad som ankommer på 

niimnden enligt 2 kap. 7 ''· 4 kap. 6 
och /() ~}. fi kap. 9 och /() ,1}. 7 kap. 

7 .1'. om avtalet inne/al/ar åtagande all 

lllge cngångshe/opp. samt 20 kap. 6 -~· 

föriildrahalken. enligt 5 ~ lagen 

(1947:529) om allmiinna barnbidrag 

eller enligt 9, 11 eller 18 ~ lagen 

( 1964: 143) om bidragsförskott eller 

5. göra framstmlning eller avgiva yttrande till kommunfullmiiktige. 

Beslut som fattats på grund av uppdrag enligt första stycket skall anmiilas 

vid niimndcns nästa sammanträde. 

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1976. 

1 Senaste lydelse 1973:808. 
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6 Förslag till 
Lag om ändring i namnlagen (1963:521) 

Härigenom föreskrives att I, 2 och 15 ~~ namnlagen (1963:521) skall ha 
följande lydelse. 

Nuvarande (vdd~·e Föreslagen lyddse 

~ 

Barn i äktenskap förvärvar vid fö- I fall som avses i I kap. i .11 .första 

delsen faderns släktnamn. strcket./{iräldrahalken förviirvar ham 

vid födelsen faderns släktnamn. / öv

riga fall jörvän•ar harn vid fiidelsen 

moderns sli:iktnamn. Har modern.för

vän•at si(( namn genom 1•igsel eller 

genom anmälan som avses i 6 _,1· a11dra 

stycket . .tär barnet genom anmälan hos 

pastor a11taga det släktnam11 modern 

hade som ogift. 

Barn under adl'l"ton år. som erhåller 

äktenskaplig hörd genom af/ .föräld

rarna ingå äktenskap med varandra . 

.fbn•än•ar dän•id faderns släktnamn. 

Får harn äk1enskapl(~ börd sedan det 

.ti•llt aderton år. äw'r barnet genom 
anmälan hos pastor antaga faderns 

släktnamn. 

Barn i äk1enskap. som ('.ifvllt ader

ton år. må genom anmälan hos pastor 

antaga dN släktnamn modern hade 

som ogifi. såframt rä((en.fimnit namn

bytet vara .förenligt med barnets 

bästa. Har barn i äk1enskap.fi•llt ader

ton dr md barnet, om särskilda skäl 

äro dänill, ef;er ansökan hos 11amn

myndighe1en erhålla släktnamn som 

nu sagts. 2 ~I 

Barn utom äktenskap .fbrvän·ar vid Har barn .fifrviimlf modems släkt-

.födelsen modems släktnamn. Har mo- namn enligt I .11· och ingå .fiiriildrama 
1 
Senaste lydelse 1969:622. 

16 Riksdagl'n /Cl7f>. I sam!. Nr I 711 
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Nuvarande ~vdelse 

dem /örrärl'(I/ sill namn genom rigsel 

eller genom anmälan som m·ses i 6 1' 

andra strckct, må hame/ genom an

mälan hos pastor antaga det släkt

namn modem hade som ogi/i. 

Barn utom äktenskap må genom 

anmälan hos pastor a11taga faderns 

släktnamn. 
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Föreslagen ~vdelse 

äktenskap mf'd l'{/f(l!ldra. /Örl'än'ar 

hamet därvid .f(ulerns släktnamn, om 

barnet är under aderton år. 

I annat fall än som al'ses i /(irsta 

strcke/får ham som enlff.!t I .11· har/iir

värl'at modems släktnam11 antaga fa

dems släktnamn genom anmälan hos 

pasWr. 

Har harn .fiirl'iirrnt .f(ulcms släkt

namn enligt I ~- eller rnligt fiirsta eller 

andra stvckc/ ovan, ./dr hamet genom 

anmälan hos pastor antaga det släkt

namn modern hade som ogi/i. om rät

ten fimnit namnh.vte/ vara Jören/~f.!/ 

med barnets bästa och barnet är under 

aderton år. Har barnet fi'/11 aderton 

år .tär barnet. om särskilda skäl Jö

ref~<.(.r:a. efter ansökan hos namnmyn

digheten erhålla modems släktnamn 

som ogi/i. 

Förklarar domstol att l'iss man icke 

15 ~ 2 

Förklaras någon icke flarn äkten

ska{llff.! hörd och har hans moder annat ärfader till ham och har hornet dess-

släktnamn än mannen, .förlorar han 

dennes släkt namn och .fÖrl'ärvar i stäl

let moderns sliiktnamn. Om synner
liga sk1il äm därtill. må dock rätten 
tillåta all han behåller mannens 
namn. 

.f(irinnan .fiirl'iirl'at mannens släkt

namn enligt I .~ eller 2 f fiir.Va stycket 

./fil'.l"ta punkU'n . .förlorar harnC! man

nens sliik111amn, om modern har an

nat släktnamn. I stiillet.fii1Tiirvar bar

net moderns sliiktnamn. Föreligga 

synnerliga skiil ,ti-Jr dock riitten tillåta 

all harn('t behåller mannens namn. 

Denna lag träder kraft den I juli 1976. 

1 Senaste lydelse 1973:657. 
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7 Förslag till 
Lag om ändring i lagen (1969:620) om ersättning i Yissa fall för ut
gima underhållsbidrag 

Hiirigenom föreskrives att I och 2 ~~ lagen () 969:620) om ersiittning i 
vissa fall för utgivna underhållsbidrag skall ha nedan angivna lydelse. 

N11mra11dc (wlel~c 

Den som på grund av förordnande 
enligt lO kap. l l 1' föräldrabalken ut
givit underhållsbidrag till barn wom 

äkre11skaf) eller till barnets moder har 
rätt att av allmänna medel återfå vad 
han utgivit, om domstolen genom 
dom eller beslut som vunnit laga 
kraft skilt målet från sig utan att 
mannen blivit underhållsskyldig. 

Föreslagen lvdelse 

Den som på grund av förordnande 
enligt 7 kaf). 13 .1' föriildrabalken i 

mål omfaderskaf) utgivit underhålls
bidrag till barn eller till barnets mo
der har riitt att av allmänna medel 
återfå vad han utgivit, om domstolen 
genom dom eller beslut som vunnit 
laga kraft skilt målet från sig utan 
att mannen blivit underhållsskyldig. 

Vad som sägs i första stycket om rätt till ersättning av allmänna medel 
giiller också för det fall att underhållsbidrag utgivits på grund av att mannen 
i skriftlig, av två personer bevittnad handling, som godkänts av barnavårds
niimnden, åtagit sig att utge underhåll för tid, intill dess resultatet av blod
undersökning om faderskapet föreligger, och blodundersökningen visar att 
han icke kan vara fader till barnet. Är hans faderskap enligt biodunder
sökningen osannolikt, har han riitt till ersiittning för utgivna underhålls- . 
bidrag, såvida talan om faderskapet icke väckes mot honom inom sex må
nader från det utlåtandet över blod undersökningen förelåg. Oavsett resultatet 
av blodundersökningen föreligger rätt till ersättning, om han genom la
gakraftvunnen dom friats från faderskapet eller om annan man på grund 
av lagakraftvunnen dom eller erkännande är att anse som fader till barnet. 

Om faderskapet till barn utom äk

tenskaf) faststiillts genom erkiinnan
de och detta förklarats ogiltigt 

genom lagakraftvunnen dom, har 
mannen riitt att av allmänna medel 
återfå vad han enligt dom eller avtal 

' Senaste lydelse 1973:805. 

Om faderskapet till barn fastställts 
genom erkännande och detta fdrkla
rats ogiltigt genom lagakraftvunnen 

dom. har mannen rätt att av allmän
na medel återfå vad han enligt dom 
eller avtal utgivit i underhållsbidrag 
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Nuvarande lydelse 

utgivit i underhållsbidrag till barnet 
och modern. Detsamma gäller om 
faderskapet fastställts genom dom 
och mannen efter anlitande av sär
skilt rättsmedel friats från faderska
pet genom lagakraftvunnen dom. 

244 

Föreslagen lydelse 

till barnet och modern. Detsamma 
gäller om faderskapet fastställts 
genom dom och mannen efter an
litande av särskilt rättsmedel friats 

från faderskapet genom lagakraft
vunnen dom. 

Denna lag träder i kraft den I juli 1976. 

8 Förslag till 
Lag om ändring i studiestödslagen (1973:349) 

Hiirigenom föreskrives att 3 kap. 28 ~ studiestödslagen () 973:349)1 skall 

ha nedan angivna lydelse. 

Nu11arande (vdC'!SC' Föreslagen ~wlelse 

3 kap. 

28 ~ 

Har make under sin vårdnad barn 
i tidigare gifte eller utom äktenskap, 

skall vid prövning av fråga om bar
nets riitt till studiehjHlp andra ma
kens ink0mst och förmögenhet be
aktas i stället för inkori1st och för
mögenhet hos den av barnets för
äldrar som är skild från vårdnaden. 

Ar make ensam wirdnad~havare/(ir 

barn rill l'ilket andra maken ei ärfader 

eller moder, skall vid prövning av 
fråga om barnets rätt till studiehjiilp 
andra makens inkomst och förmö
genhet beaktas i stället för inkomst 
och förmögenhet hos den av barnets 
föräldrar som iir skild från vårdna
den. 

Denna lag träder i kraft den I juli \976. 

' L1gcn omtryckt 1974:483. 
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De remitterade förslagen 

1 Förslag till 

Lag om ändring i föräldrabalken 

Härigenom föreskrives i fråga om föräldrabalken 1 

dels all 1-3 kap., 4 kap. 5 och 8 ~~. 6 kap., 7 kap. 2, 4, 7 och 10 ~~. 
11 kap. I m:h 2 ~~. 12 kap. I ~- 20 kap., 21 kap. 12 ~ samt rubrikerna 
till 1-3 och 20 kap. skall ha nedan angivna lydelse. 

de/satt i balken skall införas nya paragrafer,4 kap. 9-11 ~~. 7 kap. 11-14 ~~. 
10 kap. 9-IH~. Il kap. 12-IH~ samt 18 kap. 12 och IH~, av nedan 
angivna lydelse. 

Nuvarande lvde/sc2 

J kap. Om barnets börd 

Barn. som födes under äktenska{I 

ellN d sådan tid efiN dess llflf'liisning 

all de1 kan 1·ara avlat dessfiirinnan. 

har iiktenskap/ig hiird (har n i 

ä k I ens k a f1). sti1'ida <'i. i den ord

ning som sägs i 2 kap . . /iirklaras all har

net icke har sådan hörd. 

I Balken onrnyckt 1974: 1038. 

I ' ' 

Föreslagen (vdelse 

kap. Om faderskapet till barn 

Ar vid harns /(idel.se modern gi/i, 

skall hennes make anses som barnets 

fader. Afotsvarande gäller. om mo

dem vid barnets _fiidelsc är änka och 

hennes make har avlidit flcl sddan tid 

att barnet ka11 mra (Jl'lat dcss/iirinnan. 

I 'ad som sagts i.första stvckct gäller 

<'i. om rätten enligt 2 .1'° förklarar alt 

maken ej iir fader till hamet eller om 

annan man enligt 4 .11· erkänner fader

skapet till barnet. 

2 Som nuvarande lydelse anges lydelse enligt 1974: 1038. som träder i kraft den I 
januari 1976. 
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Nuvarande (vdelse 

Faderskapet till barn som t:i har äk

tenskapl~rt. börd ( h a r n 11 t o m 

ä k te n s kap) fastställes en/ff!,t 3 
kap. 

Barn utom äktenska{J erhdllcr äk

tenskap/f~ hörd. om .fiiräldrarna ingå 

äktenskap med 1•arandra. 

4' ' 

246 

Föres/agen lvdelse 

Rätten skall förklara att man som 

avses i I .{törsta stycket ei är/ådff till 

barnet, om 

I. det är utrett att modem har ha/i 

samlag med annan än mannen under 

tid då barnet kan vara avlat och det 

med hänsvn till samtliga omständighe

ter är sannolikt all barnel har avlats(/\' 

den andre, 

]. det på gmnd av barnets arvsanlag 

eller annan särskild om.~tändighcr ka11 

hdllasför viw att mannen <'.i är barnets 

fader. eller 

3. barnet har al'!ats/öre äk1enska

fll'I eller under del all makarna /el'C!e 

åtskilda och det <:i är sannolik! att ma

karna har ha/i samlag med rnrandra 

under tid då barnet kan mra al'/at. 

Förclfl!,gcr eifal/ som (/\'Ses i I f /iir

sta s1rckc1 eller har riitten meddelat 

/ifrklaring en/fl!,t 2 f /ästställes fadcr

ska{Jet genom Nkännande eller dom. 

Skall moderns make enligt I .\\ /iirsta 

stvckc1 anses som fäder. ka11 genom er

kä1111a11de m an11a11 manfäsrställas arr 

denne ärfadcr till barnet. 

Erkännande kan ske ävcnfiirc har

nCls fiidclse. 

Erkän11ande m• Faderskap sker 

skrifi/~f!,en och skall bc1•ittnas (/\' tvd per

sonN. Erkiinnandet skall skri/i/igen 

godkännas m· harnal'årdsnämmlen och 

a1• modern <!!ler särskilt tiirordnadfiir

myndare fiir bar/Il'!. liar barnel 11/1{1-
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Nul'llrande lrclelse 

2 kap. Om talan angående äkten
skaplig biird 

Vill mannm rinna /örldaring, all 

barn som m·ses i I kap. I 1' icke har 

äktenskaplft: hiird. skall han \'äcka ta

lan mor hamcr eller. om hamct al'lidir. 

dess an•ingar inom rrc tlrti"dn dcr han 

tick kunskap 0111 bamcr.1·.tödd1·c. Har 

man111·11 ej rnrakrfi.:r sammanhort med 

hamer. 1·are han dock ei /brlusrig sin 

ralan/r"irrä11 e11 dr trir/lutit ti-dn det art 

s ' . ~ 
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Fiireslagcn lrdclsc 

wirt myndig dldN. skall Nkännandet i 

stället godkännas al' bamet självt. Bar

nm•drd\'flämnden /dr lämna sill god

kännande endast om di't kan allfagas 

att mannen iirfadN till harne1. 

A 1·ser crkä1111ancle .tiuler1kapet 1i/I 
barn 1·anill modems make enlig/ I 11 

/brsta s1rckc1 skall anses som /ilder. 
krävs 111ii1•cr rnd som anges i tiirsw 

sirckl'I a/11id godkiinna11dc m· maken 

sa1111 a1· modem. 
Visas senare all den som har lämnat 

erkiinnande ej är /ildl'I' ri/I barf1('/. 

skall rä11en J(irklara af( erkä1111mulcr 

saknar verkan 11101 honom. 

Skall tiulerskap faslstiillas genom 

dom. skall rii11e11/iirklara 1•n ma11 vara 

tildl'I'. om det dr 111rc11 m1 han har 

ha/i samlag med barnets moder undN 

tid då hamet kan l'ara al'lal och det 

med hiimrn 1i/I samtliga omständig

/Jt'fer är samw/ikr all bar/1('/ har ar/als 

m· honom. 

2 kap. Om barnavårdsnämnd'> 

medn~rkan vid fa'itställande av fa

derskap 

Skall ej cnlfi.:t I kap. I .11 första 

st\'ckel l'iss man anses mm hams .fä
der. å/fi.:ger det hamal'drdsnämnden 

arr sörja /iir a11 ti11lcrskapc1 1il/ hamcl 

/äs1srä/les. om den som har \'iirdnaden 

om harm'/ är kvrkobok/iJrd i riket eller 

l'istas här eller om i an11alfii/l rdrd11ads

hal'arc11 hcgär det och hamct är wensk 

ml'dhorgare. 
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Nuvarande (vdelse 

talan. som gmndats på all bamet har 

äktenskap/f~ börd, blivit väckt mot 

mannen och han erhållit del därav. 

Talan enlf~/_f?irsta stycket må ej äga 

rum. om mannen. sedan han/äll kun

skap om att modem haft samlag med 

annan under tid, då /Jamet kan mra 

al'lat. efter bww!ts/iidclse erkänt bar

net sdsom sitt. 

.4'r 111a1111e11 diid. och har han 1•arken 

/örs11t1it tid till talan enlfi:t I ,1· eller 

cfier bamNs/(idcl~e erkänt bamct så

som sitt. må enrnr. som jämte eller 
niisr cfil'r bamcl är beriilligad till arv 

etier honom. väcka sådan talan inom 

ett dr/i-ån der han erhdllit kännedom 

om /Jamets _tiidelse och om mannens 
diid. Har mannen ej \'{/raktfl{I sam

manbott med barnet. 1•are arvinge 

dock ej f(irlustjl{ sin talan fiirrän ett 

år/Örflutil ti"dn del all anspråk. som 

grundats på all hamel har äktenskap

lig hiird. fiwnställts 11101 diidshoe1. 

F}icrlämnar den al'!idne._iämtc maka. 

mTingar som m·scs i 3 kap. l 11 än·

dabalken. iige em•ar m· dem sådan 

riill. 

2 ' '.-; 

3 ' ~ 

248 

Föreslagen (wlelse 

Skall viss man enligt l kap. I f f?ir

sta stycket anses som hams fader och 

är vårdnadshavare för /Jamet kvrko

bokförd i riket eller vistas vårdnad~

havare här eller är barnet svensk med

borgare. skall barnavårdsnämnden. 

om vårdnadsharnre eller mannen be

gär det och det/imws lämpligt, utreda 

vem som e(jest kan vara fader till bar-

Il('/. 

Talan mot bamavårdsnämnds beslut 

all icke påbörja utredning en/f~t andra 

stycket /bres hos länsstyrelw'n genom 

besviir. ;\,lot länsstyref~ens beslut/bres 

talan hos kammarrätten genom bcwiir. 

Uppgifi cnlfl{I I _11 åvilar bamavårds

nämnden i den kommun där den som 

har vårdnaden om bamct är kvrko

hokf(ird .. 4.'r 1•ård11adshal'(Jre11 ej hr

kohoktiird i riket. åvilar uppgifien bar

nm·drdsnämnden i den kommun där 

han visws eller. om han ei vistas i riket. 

barnal'årdsnämnden Stockholm. 

I 'ad m1 sagts om vdrdnadshm·arc giil

ler 111odem i fäll dd rårdnad1•11 om har-

11<'1 111iirns gc1111'11sa1111 av lw1111c och 

he11111'.1· 111ake. 

Vill barn som avses i I kap. I _,1· vinna A111lras/(irhdlla111le som anges i 2 .1' 

.förklaring. attdl't ickeharäktenskaplj~ sedan bamal'drds11äm11de11 inle11 sin 

hiird. äge hamct l'äcka talan därom utredning, är nämnden ändock skrldj~ 

11101 mannen eller. 11111 han är död. hans art sl111/(ira sin uppgifi. 
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arvingar. Efierlämnar mannen . .iäm1e 

maka. arvingar som avses i 3 kap. i§ 

ärvdaba/ken. skall la/an. såvill dessa 

angdr. riklas mol dem som dd la/an 

väck<'s iiro närmas/ !il! arv. 

Talan som avses i 1-.J 11} må l'.j bi

/iJl/as. med mindre del är tllf'l'll. all 

modem ha/i samlag med annan än 

111a1111c11 och del mås1e an/agas all 

/Jamet avlat\ vid samlagl'I. eller ock. 

på gmnd m• /Jamets an•.m11/ag eller (/ll-

11an särskild omsrä11dighc1. det eljest 

kan hål!asfiir visst. all mannen <'j är 

bametsfadcr. Ar /Jamet al'/at fiire äk

lt'nska[l1'f ell<'r undN det makama 

c/ier cloms/O/s hes/ur el/N eljest på 

gmnd ai• siindring levde åtskilda. må 

dock talan hi(al/as. sdvida det ej göres 

sa11110/ik1 all makama ha/i samlag 

med \'{//'(//ldm d lie/. eld hamc'/ kan 

1·ara m•la1. 

4~ 

6 ~ 

249 

Föreslagen ~vdel\e 

Barnavårdsnämnden kanf~Vlla över 

ärende! fil/ bamavårdsniimnden i an

nan komm11n. om del skulle avsevii/'/ 

underliiffa 11/redningen. Om sådafll 

bes/I// skall d<'n andra barnavård\

nämndcn genast underräl/as. 

Talan mot hamal'(lrdsniimnds be

s/ul enN~l andra s1vckl'I /lires hos 

lämsryrelsen genom besvär. .fl,fof 

/ä11.\s/1·ref\e11S heslul /iires talan hos 

ka111marrii11en genom besvär. 

BamawJrclsnäm11den skall vid sin /I/

redning inhämta llfl{J~vsni11garfi·ån mo

dern och andra perso11er som kunna 

lämna uppgi/ier m• hcrvdclw'fiir 111red-

11i11ge11. 

Pd nämndens hcgäran skall hama

rårcls11iimndcn i annan kommun liim-

1111 hi1riide 1·id u11·ec/11ing1'11. 

0111 fäderskapsfi·dgan ka11 hedii111as 

med 1illräck/ig säkerhe1 pd gmnd al' 

hamcmirdsnämndcns 111redni11g. hiir 

hamardrds11li11111</1•11 herecla den so111 

a111agcs mm/iu/c'r fil/ bame11il//äl/e all 

erkä1111a täclerskapel. 

Bamm·årcls11ä11111d1•11 hiir 1·1•rka /iir 

all h/oclu11dcrsiik11i11g äg1•r rum he1riif~ 
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,lim de modem. bamer och den som 

kan eller .skall anws vara !'ader rill bar

ner. om denne begär det eller anledning 

.finns till amagande all modem ha/i 

samlag med mer än en man under rid 

dd hamer kan l'(Jra artat. 

7 ' s 

8 ' . s 

Bamm·drdmämndcn /dr lägga ned 

[ldbiiriad 111rcdni11g 1111gde11dl' /(uli'r

ska11cr. om cf<'I 

I. l'isar .1ig 11111iiiligr att ti1 erfi>rcll'r

lif.{a llf1f1/1·s11ingarfiir bedömning m• fa

dl'l'skaJ1sfiiiga11. 

]. ti-amstdr som 11rsikrsliisr all iiir

söka fd f(11/erska11er tilsrsriillt av dom

srol. 

3. llirc/f~ger samtl'Cke ar modem 

ell<'I' särskilt lhrordnad fiirmynclare 

enligt 4 kap. 5 .1' ril/ ado[ltion av barnet, 

ellN 

4. m· särskilda skäl finns anledning 

rill 1111tagande all fi>rtsa11111redning el

ler rii11egdng skulle vara rill men tiir 

harnt'f ellc/ 111sii11a modem /iir 11d

/i"es111i11gar som innebära tära /r'ir hen-

1ws 11.wkiska hälsa. 

l~i/an 11101 hamal'drdsnä11111ds be

sl111 all lägga ned [ldbiiriacl l(ult'l'skaps

utrec/ning föres hos länssrrrelsengenom 

besviir .. lfor länssrvrelsens heslur.fiircs 

ralcm hos kwnnui'rrätten genom bewiir. 

l·icl hamm·1irtl.miimnclen skall/iiras 

pmrokoll iirer 1·ad som tiircko111111er 1•id 

u1rec/11i11g1'11 m· be1vdcf1·c liir ladcr

skapsfi·dgan. I protokollet amecknas 

iil'en sdda11a llfl{Jgifier som kunna ha 

bervddsc f(ir skrlcligheren arr urge hi

drag Till bamels unt!Nhåll. 
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3 kap. Om faderskapet till barn 

utom äktenskap 

1 s ~ 

2SI 

Föreslagen ~vdclse 

Utredningen hör hcdrivas s~vml

samr. / /ii//so111 al'scs i I §fiirsla srvck

cr skall utredningen vara slur/iird inom 
crr dr !i-dn hamersfödcfsc. 0111 c; sär
skilda skäl fiiranlcda annat. 

3 kap. Vissa bestämmelser om 

rättegången i mål om faderskap 

Mål om förklaring att 
viss man ej är fader 

Faderskapet till barn utom iiktl'n- Vill den som e11N~1 I ka11. I .ffiirsla 

skap.filstställes genom erkännande el- stycket skall anses somfäder rinnafiir-

lcr dom. klaring enligt I kap. 2 -~·all han icke är 

(ad er till hamet. skall han väcka talan 

lrärom 11101 hanrct eller. om harnel har 

avlidit. dess 01Ti11gar. 

Ar 111a1111c11 diid och har han icke 

varakr(~t sammanbo// med barnet och 

hell<'!" icke c:ticr barners.tiidl'lse <'!"kä111 

hamet som sitt, kan rar och en som 

)iimlc eller näst cficr harnet är berätti
gad ri/I mT cfier mannen räcka rakm 

om art mannen ei ärtädcr till barnet. 
FJi<'rläm11ar1len al'lid11etön1tom maka 

arringar som a1·scs i 3 kap. I .11 ärvda

balkcn. /rar rnr och C'll m· dem rält alt 

väcka talan. Rätt att l'iicka talan enligt 

detta strckc fiiri•ligger dock ei. om l'id 

mannens död mer än crr dr /Örflutit ti·dn 

clet alt han fdtt clel m· talan som har 

l'äckts mot honom pd den grund alt han 

är/ädl'r till hamer. 

Har answdk. som grundas pd art 

mannen är läder 1il/ bamc1. jiwns1ä/11s 

mm mannem diiclsbo. skall talan som 

arws i andra stycket räckas inom ert 

drfi·dn det atl a11.v1rdkc1.fiw11srälld1•s. 
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2 ' ' 

252 

Föreslagen ~vdelse 

Erkännande m•/aderskaper riff ham Vill harn vinna .fiirklaring enli.!!.1 I 

1110111 äklenskap sker skrifiligen. Er- kap. 2 ~-all viss man ej är dess fader. 

kiinnander skall hel'illnas av rw1 per- skall hamer väcka ralan härom mor 

soner och skri/i/igen godkän11as av 111an11l'11 eller, om han är död. hans ar-

bamm•drdmäm111len samr av mrulem vi11gar. Efierläm11ar mannen {iirurom 

cll<'I" särskilr{iirordnadfiirmy11daf"l'{Ör maka arvingar som avses i J kap. 1 .\\ 

bamer. liar hamer 11pp11d11111y11di.!!. dl- ärvdahalken, skall 1ala11. sdvill a11gdr 

d<'f". skall Nkän11a11de1 i sräller god- dl'ssa. rikras 11101 dem som dd ralan 

kii1111a.s av hamel sjiill'I. Erkä1111ande väckes äro niirmasr riff arv. 

kan ske iil'cn fiire harners födelse. 

Barnm·drdmäm11den !dr lämna sill 

godkä11nandc cndasr om del kan an

ragas all manm·n är !ilder riff hamer. 

Visa.s senare• att 11wnne11 ej iir/äder 

riff hamer. skall rä11e11/iirklara. all er

kännmuler saknar verkan. 

Rii11e11 skall fiirklara en man t•ara 

kulN rt!I ham 1110m äkrc11.1kap. om del 

är urrell all han ha/i samlag med har

ll<'IS moder under rid dd hamet ka11 

mm arlar och dcr med hiinsrn riff 

. 1amlfi.~a 0111s1ii11clf!!,ll<'l<'r iir sw111olik1 

art hami'f m·lar.1 m· honom. 

Det åligger bamm•drdrnii11111de11 att 

siirja tör at[/ädcrskaper riff ham utom 

äkte11skap/i1srsrälles. om de11 som har 

1·11rd11adcn om harner är kvrkohok/iird 

i rike! cll<'I" efjesr l'isras här. Bama

vclrd111ii11111clrn skall siiria /iir att .fil

derskaper riff a111w1 ham 1110111 äkrrn

skap lilsrsrii//es. om 1•drd11adshm·are11 

hegär det och hamcr iir wc11sk med

hin:!!.111"<'. 

3 ' ' 
Talan som arses i I cll1'r 2 .~· får 

t>äckas t•id riillen i den orr där hamCI 

har sill hc1111·i11 eller. 0111 del har m•

/idir. t•it! t!l'n riitt som har all 11pplaga 

n·ist 0111 an· clicr hanwr . 

Finns ej annan hchiirfl!. domsrot. 

llflfllagcs mdlcr m· Stockholms tings

rä11. 

Ar {Jart i mcil som m•ws i I l'ffer 

2 1' 1111derdril!.. !dr fiirmvndarc11 ellN 

god ma11. om sdda11 enligt 18 kap. skall 

fiirort!11as. fiira rci/a11 fiir ho110111. 
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Närmare bes1ämmefser om /ör/å- Modem skall höras i må/el, 0111 det 

randel vid/{1stställande avfaderskapet kan ske. 

till barn 11tom äktenskap i fäll som av-

ses i /on·ta stl'cket meddelas i särskild 

lag. 

Uppgi/ien all söria /(ir all barnets 

börd famtälles å1•ilar barnavdrds

nämnden i den kommun där den som 

har vdrdnaden om barnet är kvrkn

bok/örd. Ar vdrdnadshavaren ei kw·

kobnk/ord i rike!. dvilar uppgi/ien bar

nm·drdsnämnden i den komm11n där 

han vi~tas eller. om han ei vistas i riket. 

bamal'årdsnämnden i Swckholm. 

Inträder ändring i /iirhållande som 

anges i 5 .~1· sedan bamavdrdsnämncle11 

in/el/ utredning /iir all /(J bamers biird 

/äs1s1älld. är nämnden ändock skrid~" 

atr slur/i'ira 1!fred11i11ge11. 

Barnavårdsniimnden kan förordna 

att ärendet skall iiver/lv11as 1ill hama-

1•1/rdsnäm11den i annan kommun. om 

det skulle avsevärr 1111derlärta urred

ningen. Om sådant bcs/111 skall den 

ai1dra bamal'drdsnämnden o/iirdriii/i

gen 1mclerrä1tas. 

Talan mot bamavdrdsnämnds be

slut enlig! andra st1•ck1'/ /(ires hos 

länss/\'relse11 genom bewär. Mol 

läns.1·1rrcf~ens hes/ut föres wlan hos 

kammarrä11e11 genom hesvär. 

5 ' ' 

6 ' ' 

Mål om fastställande 

av faderskap 

I mdl omfa.wställande av{<ulerskap 

fares barnets talan ifall som avses i 2 

kap. I f av barnavårdrniimnden. Har 

modem vdrdnaden om barnet.får hon 

a/ltid/iira barnl'l.s wlan. även om hon e; 

har uppnåti m,vnd~" ålder. Talan får 

vidare al/tidforas av siirski/1.förordnad 

/örmvndareför bame1. 

Talan om(asls/ällandc m',fäderskap 

/iires mot den man eller de män som 

skäN"en kunna komma ifi·dga somtä

dl'!' fil/ barnet. I avliden mans s1ällc 

srämmas d(' mTingar ril/ den diide som 

anges i 2 .~. 
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I fall dd barnal'årdsnämnd har art 

siirjaf(jr all Faderskap !'asrsrä/lc1· 1·äc/.:.

es wlan rid rä11e11 i de'n ort där har

na\'årt!snämnden /l1111s. Riilfcn kan 
flrlla över må/er till annan domstol. om 

det skulle l/\'sevärt 11nderlä11a hand

läggningen m• mdlet. 

I a11dra fall än som al'ses i fiirsta 

s~vcfrtfår wlan om/i7Slställande m· /a

dcrs/.:.ap l'iic/.:.as l'id rätten i den ort där 

mannen el/C'r, om ra/an/öres mor.flera 

mä11. en av dem har sill hemvist. Ar 

man som här a\'ses död. ti:ir wlan väck

as l'id den räl/ där dödsboet eller ho

nom warar. Finns ej annan behörig 

domswl. llflfltages mdll'! m· Stock

holms tingsrätt. 

/fäll som avses i 16 .~ väckes talan om 

fäs1s1ällande m·faderskap vid den rä/I 

där talan som m·ses i I kap. ] .11 är an

hängig . 

. 4.'r mdl om täsrsrällamle m· ,lilder

skafl anhäng/i:t. kan !hlgan omfiul<'!'

s/.:.aper till bamel priirns endast i del 

mdlct. 

Talan/dr ej prövas slutli!.!.f/Öre har-

11cts /iidclw. 

Pd ansökan m· svarande skall rätten 

111/{irda stämning (Id man. som ej re

dan är instämd i må/l'I, och fJ/'Ö1·a om 

mamw11 är fäder till barnet. Om sch/an 

ansiikan gäller i tilläm(llfga delar vad 

som är /iires/.:.ril'<'t nm stämningsansii

kan. 
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10 ~ 

I samhand med all hamavdrd\·-

11iimmle11 väcker ralan skall pmrokol

ler Ö\'cr nämndens utredning gl's in rill 

rärren. Viickes talan m· annan och har 

barnardrdrnä11111de11 giort 11tri'd11i11g i 

fi"dgan. skall rätten i11/imlra hama

vdrifs11äm111/e11s prorokoll. 

Svarande skall dd~cs prnroknller i 

samhand med srä11111i11gc11. 

Rärren kan /iirelägga harnardrds-

11äm11dc11 att .fitllsrändiga utredningen 

om /äderskapcr. 

11 ~ 

Var och en som kan föra rala11 pd 

hamcr.1· rägnar skall hNedas till!iillc 

air rttra sig i mdlet. 

12 ~ 

Rärten skall se till at!fi·dgan om f'a

dcrskapet till barnet blir rillhörl~~en 111-

redd. 
l"ittnesförhiir/ärei äga rum is1:'fie att 

strrka alt l'irr11e1 har h(l/i samlag med 

modem under tid dd bamcr kan anta
gas \'ara arhll: 

.4 rcrkallas talan mor en m:flcra män. 

!dr mdle1 avskrirns i den delen endasT 

om alla sam11·cka . .4 vser återkallelse 

den som har stämts cnligr 9 .\'. krävs 

samrrckr ä1·e11fi·å11 bamct. 

Samrid~~t med air målN avskrives i 

viss del skall rällen /(lf(a besl111 om rät-

1cgd11gskosr1111dc11 id('// delen. 
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14 ~ 

Ifall då barnal'{Jrdsnämnd.fbr Talan 

om fasrsriillandr U\' fadrrskap giilla 

i fråga om räTTegångskosTnad andra 

och fl"l'<ti<' stvckena i stäl/et.fiir 18 kap. 

1-7 .11} räl/egångshalken. 
Part skall hära sin rä11egångskos1-

11{1</. Oberoende av u1gången i mälet 
kan dock warande .f(jrpliktas a11 helt 

eller defris ersä11a annan part dennes 

räTTegångskostnad. om han harfiir/arit 

på sätt som avses i 18 kap. 3 ellN 6 .11 

rättegångsbalken eller om annars sär

skilda skä/tiire/~e,ga. 

liar parts stäl//iireträdare. ombud 

el/N hitriide /br/ärit på sä11 som m•ses 

i 18 kap. 3 eller 6 .~ rälfegångsbalken. 

kan han/iirpliktas ersäTTa kostnad som 

diirfe,enom vållats annan part. oavscll 

om huvudmannen kan anses som vin

nande parT ellN ej. Rät Ten kan hesluta 

härom ä1•e11 111an yrkande. 

15 ~ 

Ful/fii/jes l<ila11 .. ~kall den högre räl

Ten wiiva /iulerskaps/i·ågan i hela dess 
i·idd. Erinran härom skall ifllagas i fii

reläggande alf inkomma med genmä
le . . 

Finner hiigre rä11 all någon som icke 

är part i 111dl1'/ skiil~e,e11 kan komma 

i /i"åga som !'ader till hamN. skall do

ml'n på yrkande m· part undanriija.1· 

och mdlet i dess helhet visas åll'!" till 

den doms1olsom först har diiml i målN. 

Bes1ämmel~ema i l 1-13 .11} äga 

motsvarande 1il/ämpning vid mäl<'I.~ 

handläggning i högre rä11. Ifall då har

nal'drd~11ä11111dfiir 1ala11 äga även /0 .~· 

tredje s/yckl'T och 14 .~ mn1st·ara111lc rill

lämp11i11g i högre rälf. 
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Förening av mål 

16 ~ 

257 

Har talan som al'ses i I kap. 2 .)~ 

anhiingiggiorts. får till gemensam 

handläggning med sddan talan 1•äckas 

talan om fastställande av an annan 

man än som al'scs i 1 kap. 1 § _/lh·sta 

stycket är hamerstäder. 

4 kap. 

Utan eget samtycke må den som fyllt tolv år ej adopteras; dock må, 
utan hinder av att samtycke ej föreligger, adoption ske av den som är under 
sexton år, därest det kan antagas lända honom till skada att han tillfrågas. 

Den som ej fyllt aderton år må ej adopteras utan föräldrarnas samtycke. 
Moderns samtycke skall hava lämnats sedan hon hunnit tillräckligt åter
hiimta sig efter nedkomsten. Vid adoption av adoptivb<1rn sk<1ll i stället 
inhiimtas samtycke av adoptanten eller, om make adopterat andre makens 

barn. av makarm1. 

Samtycke fordras ej av den som 
är sinnessjuk, sinnesslö, utan del i 

vårdnaden eller å okänd ort. Är så
dant fall för handen beträffande en
var av dem som enligt andra stycket 
skall samtycka till adoptionen. skall 
i stiillet samtycke inhämtas från bar
nets förmyndare. 

Samtycke enligt andra strcket ford
ras ej av den som är sinnessjuk, sin
nesslö, utan del i vårdnaden eller å 
okiind ort. Är sådant fall för handen 
betr~iffande envar av dem som enligt 
andra stycket skall samtycka till 
adoptionen, skall i stiillet samtycke 
inhämtas från barnets förmyndare. 

Den som är förklarad omyndig må ej adopteras utan förmyndares sam
tycke. 

Vid tillämpning <1v bestämmelse 
i lag eller annan författning som till
liigger släktskap eller svågerlag rätts

lig betydelse skall adoptivbarn anses 
som adoptantens barn i äktenskap 

och icke som barn till sina biologisk<1 

föräldrar. Har make adopterat andre 
makens barn eller adoptivbarn, skall 

17 Riksdagen J<J7fJ. I sam/. 1Vr J 7(1 

8 ' ~ 

Vid tillämpning av bestämmelse 
i lag eller annan författning som till

lägger släktskap eller svågerlag rätts
lig betydelse skall adoptivbarn anses 

som adoptantens barn och icke som 
barn till sina biologiska föräldrar. 
Ilar make adopterat andre makens 
barn eller adoptivbarn, skall dock 
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dock barnet anses som makarnas ge- barnet anses som makarnas gemen-
mensamma. samma. 

Första stycket gäller ej, om annat är särskilt föreskrivet eller följer av 

rättsförhållandets natur. 

9 ' ' 
Laga domsrot i ärende 0111 anragan

dc al' adoplil'bam är riilll'n i den orr 

där adop1anl<'11 har sill hem1•isl. Finns 

<'.i h('hörig domsrot cnt~!{I vad nu har 

sagt~. upprages ärender m• Srockholms 

ringsrä11. 

I ärende om anlagam/(' av adopriv

harn skall rällen inhämta upp~vsningar 

om hamer och siikandcn samr hurul'ida 
ved('f/ag el/('r bidrag fil/ harner~ under

håll är gil'er ('l/('f 111/asr. Har harncr ('j 

fvllt aderron år. ska/l_vrtrand(' inhämras 

fi"åt1 hamal'årdrnämnden i den kom

mun där sökanden är kykobokförd och 

Fån hamm•årdsnämndcn i den kom

mun där den som har vårdnaden om 

hamCI är kyrkohok(i.ird. 

Fader cl!N moder. 1•ars samrl"Cke rill 

adoprionrn ei er/iirdras. skall ändock 

höras. 0111 dcr kan ske. Vid adoprion 

av adoprivham skall l'(Jd nu sagrs i srä/

ler gälla adopranren ellff. om make 

wlop1cm1 andre makens barn. 1•ar och 

e11 G\' makama. Finns särskildfiirmyn

dan' vars samr1·ck(' ej ('r/ordras. skall 

även han höras. 

11 ~ 

Mor riiffcm hes/111 i ärende om a11-

raga11de m· adoplil'ham .tdr ralan lii/1-
/r)/jas al' siikanden eller den som"skal/ 

lliiras i äre11der. 
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Nuvarande lvdC'lse Föreslagen lwlelsC' 

6 kap. 

Barn i äktenskap står underjiiräld

ramas vårdnad enlf'.!,I l'(Jt/ nedan sägs 

till dess det fyllt aderton år eller in

gått äktenskap. 

1-i"iräldrama iiro pliktiga att sörja 

för barnets person och att giva det 

sorgfällig uppfostran. De skola tillse. 

att barnet erhåller uppehälle och ut

bildning efter vad med hänsyn till 

föräldrarnas villkor och de tillgångar 

barnet kan äga ärensom barnets anlag 

måti11na1· tillhiirligt. 

I s 
' 

3 s 
' 

Fiiriildrama skola utöva den upp

sikt över barnet som är erforderlig 

med hänsyn till barnets ålderoch öv

riga omständigheter. 

Hal'([ .fiiriildrama låtit barnet taga 

tjiinst eller annat arbete, varigenom 

barnet blivit i stånd att försörja sig, 

äg<' barnet, sedan det fyllt sexton år, 

själv uppsäga avtalet äl'ensom sluta 

avtal om annat arbete av liknande 

art. 

Avtal, som barnet slutit C'f;er md 

i första stycket sägs. ägc .föräldrarna 

hä\'{/, om det md anses erforderligt 

med hänsyn till barnets uppfostran 

eller välfärd. Har avtalet hävts, äge 

barnet ej därefter själv sluta arbets

avtal. 

Barn står enligt detta kapitel under 

vårdnad m· hägge eller den C'ne ar sina 

/brälclrar eller GI' särskilt .förordnad 

fiirmrndare till dess det fyllt aderton 

år eller ingått Uktenskap. 

Vårdnadshal'(Jre skall sörja för bar

nets person och giva det sorgfällig 

uppfostran. Det skall därvid tillses att 

barnet erhåller uppehälle och utbild

ning efter vad som är tillbiirligt med 

hänsyn till föräldrarnas villkor och 

de tillgångar barnet kan äga samt bar

nets anlag. 

Vårdncu/\"lwvare skall utöva den 

uppsikt över barnet som är erforder

lig med hänsyn till barnets ålder och 

övriga omständigheter. 

Har vårdnad~hm•are låtit barnet 

taga tjänst eller annat arbete, vari

genom barnet blivit i stånd att för

sörja sig, .tär barnet, sedan det fyllt 

sexton år, sj~lv säga upp avtalet samt 

sluta avtal om annat arbete av lik

nande art. 

Vårdnadshavare har rätt att hära 

avtal som barnet har slutit C'n{f P,t för

sta stycket, om det är erforderligt 

med hiinsyn till barnets uppfostran 

eller välfärd. Har avtalet hävts, .får 

barnet ej därefter själv sluta arbets

avtal. 

I fråga om verkan av avtal, som barnet slutit utan erforderligt samtycke, 

stadgas i 9 kap. 
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Är en av föräldrarna i följd av från
varo, sjukdom eller annan orsak 
hindrad att deltaga i beslut rörande 
vårdnaden, vilket icke utan olägen
het kan uppskjutas, utövas be
stämmanderätten av den andre. 
Denne md dock icke ensam fatta be
slut av ingripande betydelse för bar
nets framtid, med mindre barnets 
bästa uppenbarligen kräver det. 

Gijr en m·,liiräldrarna si:-.: skyld(-.: 1ill 

gro\'! misshl'llk eller till grO\' .fiirs111n

melse vid rårdnadcns wiirnnde. eller 

är han hc1nt'allcn å1 1111\sbl'llk ar rus

gimnde medel, ellerfiir han el/ la.1·1-

bart lir, eller är han tillj(i/id m•.fi'ån

mm . . ~iukdom eller annan orsak ./iir 

längre 1id .förhindrad all deltaga i 

1·drdnaden. iige rii11en {lå ansiikan ar 

den andre eller /Hl anmälan m· allmän 

åklagare eller bamavårdmiimnd .fiir

ordna. all rårdnaden skall 1illkomma 

allenast den andre. lnträJl'ar se/dant 

,lä// i.fi"åga 11111 bägge jiiräldrarna, ägc 

rätten iirer//\'/{(] rårdnaden å särskil1 

.fiirordnad .fiirmyllllare. 

Le1·a.fiirältlrarna {lå gmnd (/\' siind

ring å1skilda. har rätten på ansökan 
av endera att förordna, rifken av dem 
skall hava vårdnaden om barnen el
ler. om ej alla barnen böra stå under 
den enes vårdnad. huru de skola för
delas mellan föräldrarna. Äro föriild
rarna ense, give rätten si11 bcslu1 i 

s s - ~ 

Föreslagen ~rddse 
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Står harn undl'I' rårdnad m· bägge 

.fiiriildrama.skall rndsom sägs i l-4 .11§ 

gälla ,lr'iräfdmrna i.Jiirening. Är en av 
föräldrarna i följd av frånvaro, sjuk
dom eller annan orsak hindrad att 
deltaga i beslut rörande vårdnaden, 
vilket icke utan olägenhet kan upp
skjutas, utövas bestämmanderätten 
av den andre. Denne ./dr dock icke 
ensam fatta beslut av ingripande be
tydelse för barnets framtid, med 
mindre barnets bästa uppenbarligen 
kräver det. 

Barnel står ./i'ån ./lidelsen undl'I' 

l'årdnad (/\' hiigge .fiiräldrarna. om 

dessa äro gi/ia med l'(lrandra. och i 

annat.fåll ar modern ensam. /ngd/iir

älilmrna senare äk1enskap med 1•a

randra, står bamet ji"ån den tidpunk-

1e11 under l'(Jrdnad m· dem bägge. Vad 

som nu sag1s gäller 1ill dess a111w1 har 

./iirord11a1s. 

Sulr barn under rårdnad ar bägge 

.fiiriildrama och rilia de elll'I' en m· dem 

all l'(]rdnaden icke längre skall till

komma dem gemensamt, har rätten 
på ansökan av endera att förordna 
1•e111 av dem som skall ha vårdnaden 
om barnen eller, om ej alla barnen 
böra stå under den enes vårdnad, hur 
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överensstiimmelse med vad de öns

ka. sdtiwnr det ej är uppenbart stri

dande mot barnens bästa; tlsän1ias cle 

ei. bestämm<' rätten efter vad med 

hiimvn till barnens biista finnes skä

ligt. Finnes med hänsyn till barnens 

bästa uppenbart, att ingendera av 

föriildrarna bör utöva vårdnaden. 

skall denna anförtros åt siirskilt för

ordnad förmyndare. 

Dömes till äktenskapsskillnad 

mellan förlildrarna, 111eddde rätten 

tillika.fiirordnandc angående vårdna

den om barnen; och skall dän·id l'ild 

i första stycket är stadgat äga mot

svarande tillämpning. 

Diir en m· .fririildrama, tillkomml'I' 

rdrdnaden drn andre . ..i'ro häggl' .fiir
iilclrarna c/iicla. uriirns rdrdnaden a1· 

.fiirmymlaren. 

I far rårdnadcn cn/~gt 7 ,1· tillerkänts 

d<'n rnc ar .fiirä/clrarna. och inträ/fär 

i ./i"dga 0111 hon11111 fall, 1·aro111 i 6 .\1· 

sägs, eller cliir han. _Nirorclne rätten 

elen andre att utiil'll rdrdnaden. sd1·ida 

l~i denna med hänsi·n till hamets hästa 
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de skola fördelas mellan föriildrarna. 

Äro föräldrarna ense, skall rätten be

sluta i överensstämmelse med vad 

de önska, 11111 det ej iir uppenbart stri

dande mot barnens bästa. I annat.fäll 

beslutar rätten efter vad som linnes 

skäligt med hä//.\yn till barnens hösta. 

Finnes med hänsyn till barnens biis

ta uppenbart att ingendera av föräld

rarna bör utöva vårdnaden, skall 

denna anförtros åt särskilt förordnad 

förmyndare. 
Dömes till äktenskapsskillnad 

mellan föriildrarna . . 1kall rätten tillika 

Jiirordna angående vårdnaden om 

barnen. l/än·id äger första stycket 

motsvarande tillämpning med det 

tillägget art. 0111 /(irälclrarna äro <'llSC 

härom och deras önskemdl <'i är 11(1/)('n

hart srridande mot bamcns hästa. 

damsroten ska/Uiirordna art vdrdnaden 

skall rillkomma dem ge11wnsamr. 

Står barn under rdrdnad m· endast 

den ene a1·.förälilrarna. skall riirren 11d 
ansökan m· d<'ll andre iil'l'r/(ira 

\'ilrclnaden rill honom. 0111 der ,linnes 

skiiligr med hiimyn rill hanwrs hösta. 

:'iro .flirä/drama ense arr 1·tinlmule11 

skall iire1:fiiras rill den andre eller all 

rdrd11adc11 skall tillkomma dem ge

mcn.mmr .. ~kall rä11e1111d amiikan be

s/ura i cn/iglwr diirmed. 11111 dcr ej är 

uppenbarr stridande mor hamcrs häs

ta. 

Står ham under l'(/rdnad ar bägge 

.f(iräldrama och giir s(g rn ar clem sky/

di-.: rill gmrr missbruk eller gror .fiir

s11111111c/se rid vårdnadens uriirnnde. 

skall riirren pd a11111iila11 m· barna

rånlsnämnd Jiimrclna all rdnlnaden 
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.finnes biira at//iil'frvs å1 särskilt .fiir

ordnad .Jiinnyndare. 

Fader eller modl'!'. so111 är skild.fi"å11 

rård11adc11, må l:/ be/agas til!!iille till 

umgänge med bamet, med mindrl' 

särskilda 11ms1ii11diglll'ter .fliran/ecla 

därtill. N1jies han ej med md som här

nm bestämmes m· den som har 1'årcl-

11aden. sl.:.ilie räl/en dem l'mellan. 
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skall tillkomma endast dl'n andre, om 

dC't ej iir llfJfJenbart ml'd hii11sy11 till 

hamels hiista all l'(lrd11acle11 biir an

./vl'fms åt siirski/1 jiirordnacl jiir111yn

dare. 

Står barn under vårdnad ar endast 

den ene m· fiiriildrama och i11trii/1(1r 

i./i"iZ~a om honom sådan omstä11df~hc1 
som avses i/brsla styck('{. skall rät1c11 

pd a11111äla11 ar hamal'(lrds11iim11djiir-

11rclna elen andre 1111111iira n/rc/1111clcn. 

om cle1 ej är 11ppe11hart 111ed hiin~rn 

till barn('fs hiisla all rdrcl11ade11 hiir an
/iirlros d1 särskil1./nrord11acliiirmvnda
re. 

10 ~ 

Stdr barn under )'(/rd11ad m· biigge 

fiiräldrarna och diir en a\' dem. till

kommer rdrdnac/1'11 den andre. 

S1år barn under nlrdnad ar c11das1 

den 1'11<' ar .fiiriildranw och diir han. 

skall rä1te11 på a11siika11 m den andre 

cll1'r på a11111iila11 ar barnarårds11äm11d 

.fiirurclna den andre att 111iira n'irdna

clen. om del (j är llflflCnbart med hiin

\\'11 lill hame1s bäsw a11 rårdnacle11 hiir 

an/iirtros åt särskil1fiir1m/1111c//l.irm.1·n

dare. 

Aro bägg<'.fl.iräldrarna c/iida. 111iirns 

rård1111c/1'11 ar .fiirmy11dare11. 

11 ~ 

Fad1'r eller moder som iir skilcl.fi"ån 

rårdnaden jär ej betagas til//2il/e till 

umgänge med harne1. med mindre 

särskilda oms1ii11dighc1N .fiiranlccla 

del. Niiil's han ej med rad som härom 
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Nuvarande' ~l'llelse 

Bam utom äktenskap står under 

moderns vdrclnacl 1il/ dess d<'t ji'llt 

acler1on dr eller ingå/I äktenskap. Pd 

ansiikan m· .fiulern skall dock rä11en 

iirC!:f bra rårclnaclen fil/ honom, om det 

.finnes skälig! med hiimyn fil/ barnets 

bäsw . .-"iro/iirälclrarna ense. all rdrd

naden skall iirer/(iras fil/fadern. skall 

rätten på anmälan bC'sluw i enl(~het 

därmed. 0111 det r::i iir uppenbart s1ri

clancle 111111 barnets bästa. 

lntrii//är i/i"dga 0111 elen ar/(iriild

rarna som har vårdnaden om barnet 

sdcla111 .fäll som avses i 6 ,,1· ell<'I" cliir 

han, skall rätten på ansökan m· elen 

andre eller pd anmälan ar allmän 

dklagare eller barnal'(/rclsnämncl .fiir

orclna elen andre a1111tiiva rårdnacl<'n. 

såvida (~i denna lll<'cl hänsyn till bar

nets bii~la/innes biira an/iirtros åt siir

skil! ,liirorclnacl ,liirmynclare. 

I ·acl i ]---.:/ och I 0 ''§ s/at~i.:as mecl 
m:1·crndr f){l 1•drdnad om barn i iik-

1enskap skall iiga motsrarande 1il/

liimpning be1rii/ländr barn 1110111 äk

tenskap. 

U1an hind<'r ar rad ri:itlen beslutit 

i ,kåga som m·ses i de11a kapi1e/ äge 

riil!en annorlunda .fiirordna därom. 

när riisentligt ändrade .fiirhdllandrn 

111/kal/a del. 
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h<'sliimmes m· den som har l'(lrdna
dcn. skall rällen/iirordna om 11mgiing
esrä11. 

Fråga riirande vdrdnad om barn 

upfl/ages m· rätten i elen clrf där vård

naclslwvarc har sill hemvist. Vad nu 
sagts utgi.ir dock c'.i hinder all uppwga 

./i"clga 0111 vårdnad i samband med äk

tenskaflSlllål . 

Finns ei behiirig domstol enlig! vad 

som sägs i./iirs1a stycke!. llflfltages md

let <'llC'r iirl'nclet av Swckholms tings

rätt. 

I mål eller iiffndc angåcncle nird

nad 11111 ham kan riitrl'n/iir tidC'n intill 

dns laga kra!i ägande dom l'lll'r lwsl111 

törcl(~ger .tiirordna om vårdnaden 

c/icr rad som .finnes skii/igt. 

Fiimrclna11cle <'nligl .fiirsw s1ycke1 

kan flcl yrkande meddelas uwn h111•11cl

.fiirlwnclling. Innan .fiirurdnandc med-
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Förcs/agrn ~vdelse 

delas. skall 11101par1e11 beredas 1il//äl/e 

all yllra s~i.: iivC'f yrkande/. Har .fiir

ord11a11de meddclms. priil'(lr räl/en 

när mdle1 eller ärende/ m:i.:iires. om 

åtgärden skall beslå. 

Fiirordnande som nu nämnts gdr i 

1·1·rks1älliglw1 lika med laga kr(l/i 

ägande dom men kan när som lwlsl 

dl!'J'kallas m· räl/en. 

14 ~ 

I mål eller ärende angårnde rånl

/1(/l/ 11111 ham gälla i p,/ga 11111 riille

gångskosfllad andra och tredie s1vck

ena i slället.för 18 kap. 1--7 {~ ri.itl<'

gdngsbalke11. 

Vardera 1wr1en skall höra sin rät-

1egångskos111ad. Oberoende ar 111-

gångcn i målel eller i.iremlN kan dock 

part .fiirJlliktas all helt eller deil'is er

sälla 1nr11par1e11 dennes rä1tcgångs
kos111a;/, om han har .tiir/ärit fltl siill 
som arses i 18 kap. 3 eller() ,, räl/('

gå11gsbalke11 ellC'f' om annars särskilda 

ski.il /iil'l'ligga. 

Skall par/ enl~i.:1 andra stycke/ helt 

eller de/ris ersä11a mo/Jlarlcns riitle

gångskostnad och har J1ar1ens s1i.il//ii

r<'triidare. ombud el/N bilriide.fiir/(//'il 

ini siill som m·ws i 18 kap. 3 eller 

6 _,1· rätlegdngsbalken och därigenom 

rdlla1 kos1nade11 eller del di.irar. kan 

han.f(irplikws a11jä1111e par1en er.1·ä11a 

kos111aden. Rä11e11 kan besluta härom 

ären utan yrkande. 

Fiirsta-lrcdie strckena äga motsra

rande tillämpning vid målet.1 eller 

ärcndet1 handläggning i hiigre rätt. 
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7 kap. 

I kostnaden för barnets underhåll 
tage envar av föräldrarna del efter 

sin förmåga. 

Fader eller moder, som ej har 
vårdnaden om barnet, skall betala 

underhållsbidrag. Tillkommer vård

naden om barn i bntål'lltlc iiktl'llskap 

endast den ene av jiiräldrama och 

leva de ej efter domstols beslut eller 

eljest pd grund m· söndring åtskilda, 

gäl/c dock t•ad i 5 kap. giftermålsbal

ken stadgas. 

Det åligger barnavårdsniimnd, 

som enligt 3 kap . ./ 11· skall sörja för 

att faderskapet till barn 1110111 äkrC'll

skap fastställes, att tillse alt barnet 

tillförsäkras underhåll. 

Har make under sin vårdnad barn 

2 s 
' 

I kostnaden för barnets underhåll 

tager envar av föräldrarna del efter 

sin förmåga. 

Fader eller moder, som ej har 

vårdnaden om barnet, skall betala 
underhållsbidrag. -~·ro /iiriildrama 

gi/ia 111cd mrantlra 111e11 tillkommer 

vårdnaden om bamer endast den ene 

av dc111 och leva de ej efter domstols 

beslut eller eljest åtskilda,gii//cr dock 
5 kap. giftermålsbalken. 

Det åligger barnavårdsnämnd, 
som enligt l kap. I_,,. skall sörja för 

all faderskapet till barn fastställes, 

att tillse att barnet tillförsäkras un

derhåll. 

Har make under sin vårdnad barn 
i ridigarc g//ie clll'r 1110111 iikrenskap. som ej iir c°il'<'ll andra makens barn. 

t·arc andra maken jiimte honom är andra maken jämte honom skyl-
skyldig att efter sin förmåga bidraga dig att efter sin förmåga bidraga till 
till barnets underhåll, så länge iik- barnets underhåll, så länge iiktenska-
tenskapet består. pet består. 

Vad nu sagts medför ej ändring i den underhållsskyldighet som må åligga 
den andre av barnets föräldrar. 

Avtal angående fullgörande för 

framtiden av underhållsskyldighet 

som ovan sägs utgiirc ej hinder för 

den underhållsberiittigade att göra 

giilla nde riit t t i 11 högre u nderhållsbi

d rag. 
Giller avtalet underhåll enligt I ~ 

Avtal angående fullgörande för 

framtiden av underhållsskyldighet 

som ovan sägs 11(t:iirej hinder för den 

underhållsberältigade alt göra gäl

lande rätt till högre underhållsbi

drag. 

Gäller avtalet underhåll enligt I ~ 
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till barn 111om iikrcnskap. rare det 
dock bindande för den underhållsbe
r~ittigade, om avtalet slutits genom 
skritilig, av två personer bevittnad 
handling och godkänts av barna
vårdsnämnden. Har modem nirdna

clen om hamer. äge hon sluta avtal 
som nu sagt~. ä11då af! ho11 ej uppnått 
myndig ålder. Innefattar avtalet åta

gande att till barnets underhåll ut
giva visst belopp en gång för alla, 

skall beloppet betalas till barnavårds
nlimnden, och rnrde med beloppet 
såJiir/ill'l'I som i 4 kap. 6 ~ sägs med 
avseende å cfö nämnt engångsbe

lopp. 

Avtal angående underhålbbidrag 

till barn md ~lutas/äm1•ä/ före barnets 

födelse. 
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til I barn 1·ars/iiriildrar 1·arke11 l'id dess 

./t'idelse eller clärefier har varitgifia med 

rnrandra. är det dock bindande för 
den underhållsberättigade, om avta
let slutits genom skriftlig, av två per
soner bevittnad handling och god

känts av barnavårdsnämnden. Vdrd
nadshal'arefiir sluta avtal som nu har 

angetts. cil'Cll om Fdrclnadsharnren ej 
har uppnått myndig ålder. Innefattar 
avtalet åtagande att till barnets un
derhåll utgiva visst belopp en gång 
för alla, skall beloppet betalas till bar
navårdsniimnden, och skall med be
lop1;et så .fiir(dras som i 4 kap. 6 ~ 
siigs med avseende på diir niimnt 
engångsbelopp. 

I\ vtal angående underhållsbidrag 

till barn kan slutas iil'en före barnets 
födelse. 

10 ~ 

Fad<'!' /il/ bam 1110111 äk1c11skap 1·an' 
skyldig. all i)il'r rad med hänsyn rill 

!tam och 111udC'mS 1·il/kor 111tl anses 

skiiligl. hidri1ga 1ill hennes 11nclerhåll 

11nclcr se.\' reckor .fiin' och sex reck(}r 

c/icr nedkomsten. J'icl heriiknande ar 

derw 1111clerhållshidrag skall hii11.1y11 

li/gasjiiml'i:il rill de siirski!da k(}s/nadN 

som orsakas O\'.fiir/ossninge11. :Hc·,//iir 

hal'andcskap eller amning C'ller a1111a11 

rdrcl om har11c1 arserärt hinder i 1110-

dcms .fiirriirrsrcrksamlwt. eller ådra

gcr hon sfi.: s/11kdo111 genom harn11des

kat>c'I eller 11edko111s1en. 1111] /äclem 

k111111<1.fiirpliktas all hidraga rill lwmws 

wu!erlulll 1111dcr lä11grc rid iin nu sagts. 

clnck hiigst u11der /i'ra 111dnadcr Jiire 

och 11i(} 111dnacler eticr 11edko111sren. 

Diir/äc/cnt. iige 111111/em rätt atr m· 

Talan om 1111clerhdll rill barn 

111111ragC's ar rätten i den orr där srn

randcn har sitt heml'isr. Sddan ji"dga 

kan räckas iil'en i samhand med mdl 
riirande .fi1s1s1ällande al' .fäderskaper 

rill barn. Har rätten att argr'ira rilken 

m·.flera män som iirfader till hamer . 

.tilr ralan om underluillsbidrag ej f)rii

ras s/111/fi.:1 in11a11.fiu/Nskaps/i·dga11 har 

m:i;iorts genom dom som ru1111i1 laga 

kra/i. 

Fiirsta stvckct lllgör ej hinder all 

llflfllaga /i'dga om underlu11! i samband 

med äktenskapsmd!. 

Finns C'j hchiirf~ domsrot cnlf~t l'ad 

som sägs i .fiirsta C'll<'r andra srrcker. 

11/lfl/ages mdlet m· Srockholms 1i11gs

ri:i11. 
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belu///11i11ge11 i hoel, i1111a11 WTS- och 

tcsta11u'11t.1/011cr utgd, erhcllla det be

lopp sum er/imlras 1i// .fiilft:iira11cle m· 

111ulerhål/sskyldighc1e11 emot henne/ur 

tide11 e/ier diid\/älle1. 

Vad i)iirsta och andra styckena sägs 

om .fildem skall. där bamet./iicles diill 

eller hara11dcskaf1el arhn11its, i den 

mån dc1 /i11nes skii/f~I giil/a den som 

hq!i samlag med moclem å 1id dd bar-

11c1 kan mra arla/, om del cf!iw11s1t1r 

sd.111m 11sm1110/ik1 att han iir baml'l.1' 

fäder. 

Vad i 7 {/iirs1a slycket, andra s1,rck

<'t /örs1t1 111111kte11 samt trec(ie stycket 
iin'11so111 8 .11· iir stadgat om m·ra/ eller 

dom riira11cle 1111clerhål/ 1il/ barn utom 

iiktcnskafl skall iiga 11111t.1Tara11de 1il/

/ii111f111i11g med m·sec11de å 1111derhål!. 

som c11/ii.:1 md i./iircrnrandc {Jaragrq/' 

sägs 1 il/kommN modem. 

267 

Föreslagen lrdelse 

I mdl om 1111dcr!1clll till bam jdr 

vård11adsharnre.fbra 1ala11 Jbr barnel, 

äre11 0111 vdrd11adshavar<'n ej har ll(l{J

nd11 my11d1:i.: dlder. Ar särski/d/iirmvn
dare förordnad /(ir harnel. har han 

samma riill au ./Öra 1a/an för barnet . 

. 4'vc11 hamm•drds11äm11d som e11/igt 2 .11· 

lrl'die s1,vcket skall ti/15e att barnet till

försäkras 1111derhåll.tår /öra såda11 ta

la11. I 'ar och e11 som kan föra wlantör 

harm'! skalltd til//(il/e af!yf!ra si~ i mcl

/c1. 

U11clcrluJl/sbiclrag./iir hes1ä111111as fil/ 

olika heloppfCir särskilda delar ar 1111-

dcrhållstide11. 

U11dffhåll Till barn fcir ej 11101 den 

11/ll/erhdll~sk.1/dii.:es bcs1rida11de he

s1ä111111as .fiir rid c:fiN del bamel )i"//r 
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ader1011 år, innan del ka111il//örli1lfge11 

hediimas lwrurida 1111derhålf1sky/d~g

he1 .fiircligger cliire/ier. 

I mål 011111nderl11JI/ ka11 rä11en/iir ti

t/('11 i111ill dess laga kraf; äga11de dom el

ler heslut.fiire/iggerförordna om 11nder

hdller e/;er mdsom /innesskähgt. Skvl

dighet all utge bidrag tär dock ej åläg

gas ndgon. om icke' sannolika skä/före

lfgga all han är hiilragsskvldfg. Harf;å

ga om wulcrhåll räckts i samband med 

mdl om /imsrällande av /iulcrska{J till 

ham .. /årf(irorcl11al/(/n11111111111ii111111s <:i 
111i'cldl'las. om/lera män iim i11stiimcla i 

mdll't. 

Fiirorcl11a11cle enligt .Jiirsra stycket 

kan pd yrka11cle llll'ddl'las 111an h11r11d

.fiirhand/i11g. ln11an ,liirorcl11a11de med

delas. skall mot{lart<'ll hcrl'das rill!iille 

all rllra sfg iirer rrka11der. Har ,liir

orc/11a11de nwtlclelats. wiirar rä11e11 

11är målet m:giircs. om dtgärden skall 

be.\"/{i. 

Fiirorc/11mule so111 1111 11äm111s går i 

1·crksriillighe1 lika med laga km/i 

ägande dom mrn kan niir som lwl.st 

iitl'rka/las m· riilll'll. 

IH 

Har 11ågon g<'nom skri/;/ig, av två 

pcrso11er hevi1111ad ha11dling dragit s(g 

all till barn/{ir rilketfaderska{Jet skall 
fäststiillas utge 1111cl<'1"hdllsbiclrag.fiir tid 

i11till dns resultatet ar hfoc/11ndersök-

11i11g omliull'rska{let/Örefiggl'r. gä((er i 

fi"dga 11111 rerkstiillfglwt {Id gru11cl a1· 

lwl1llli11ge11 1·ad som iirfiireskril'ct om 

l'Crkställiglwt på gnt11cl m• törhindefw 

all utge 1111dcrluill e11/fg1 dC'1111a balk. 
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H<'träjlimde åragand<' enligr .fiirsta 

srrckl't skall i iirrigt i tillämplf~a d<'lar 

gälla md som i /ag l'llcr annan .fiir

jartning iirj(irnk1fre1.fiir/äl/ då rätten 

enlig/ 12 .11· har medd<'lat fiimrdnand<' 

011111nd<'rhåfl1·bidrag till barn. 

Om räl/ all i l'issa/älljd ersä11ning 

m· allmänna medc/.fiir lllgi\'lla under

hå/Midrag .finnas särskilda bl'stiim

mels<'r. 

14 ~ 

Skall l'iss man enligt i ka{I. i -''. fiirsla 

strck('f anses som harnsfader och fast -

ställ<'s sedan att annan man är/äder till 

barn<'/. har d<'n försrnämnd<' <'ndast 

om särskilda skä/liireligga rärt till ff

sä11ning m· den andre .för kostnader 

som han har ha/i fiir ham<'IS /iirsörj

ning. 

10 kap. 

9' . ~ 

Ansökan all någon skall .förklaras 

om1·ndf~ skall, då)i"dga är 0111 den som 

har llfifindrr mynd(~ åldff, llflfilagas ai· 

rätten i den vrr diir den som avses med 

ansökning<'n har sill hemvist. Finns <'i 

behiirf~ domstol enlf~t vad nu har sagts. 

upptag<'s mål<'! m• Srockholms rings

räl/. 

A l'Sl'r ansiikning<'n all undNårig 

skall /iirhli om1·m/f~. äv<'n e/ier llflfl

nådd myndf~h<'lsdlder. hör mdl<'f till 

den rätt där f1!rmv11derskape1 är in

skril·cr eller. 0111 inskril'l1ing icke ägt 

rum. rill den räl/ där inskrivning skall 

ske. 

Ansiikan om hävande ar 011n·ndf~

hcts/(irklaring llflfi/age.1· ar den räl/ där 
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fbrmvnderskapef_/ör den om1·ndf!.{c är 

i nsk ri l'l'I. 

Ansökan 0111 0111.1wlf!.{hcts/r'irklaring 

tär giiras. tbrutom av den som al'ses 

med ansiikningen, m• ham make och 

närmaste /i"änder sd ock m• iil'er/Ör

myndaren samt, i.f/:il/ som al'ses i 2 -~, m• 

.förmyndaren. 

Härande m· omynd~!.{hets/örklaring 

.tär sökas al' den omyndige siälv. hans 

./iirm.1mlare el!<'!' ö1·e1)iirm.rndarrn. 

IH 

Har ansökan om 01m·ndf!.{hets/ör

klaring gjorts av den. 1•ars/örsä11andc 

i omyndighet det är ti·dga om. eller 
har denne metf!.{ivit all omyndf~hets/iir

klaring meddelas, fdr rällen utan h11-

v11dförha11dli11g omedelbart .fitreraga 

målet till m·görande. 
I annat fall än som m•ses i .törsta 

strckl'I skall rätten ut/arda!iireläggan

dc /iir den. 1•ars /brsällande i omvndig

het det är /i"åga 0111. all sl'ara i måll'I. 

Angående sådant .föreläggande gäller 

md som är.föreskrivet om stämning. 

Om den. rars/örsällandr i omyndig

het det är/i"dga om. llflf!l'nbar/igen ej 

förstdr rnd saken gäller eller skulle lida 

alll'arlig skada av autd del a1· ansök

ningen om omyndf!.{lll'ts/Örklaring, 

skall rä11e11 .förordna god man 1·aro111 

sägs i 18 kap. all i mdlct /Örcträda ho

nom och beraka hans räll. lfi"åga om 

ersä1111i11g till sådan god man äga be

stämmelserna i 13 .11 andra stycket om 

ersättning rill birrädc mots1·arandc ri/1-

lämpning. 
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IH 

Ansökan av den som fvrsal/S i 

om1·ndiglwr all hfi /iirklarad mrndfr.: 

/(ir. om den tinnes Ufl{Wnharr ogrun

dad, m·slds nm('delharr utan hul'udf{ir

hantlling. Har ansökan om härnnde ar 

omvndighersfiirk/ari11g giorrs ellrr till

sryrkts av sål'ä/fiirmvmlar('n som Öl'('r

fiirmyndaren, /ar md/er ocksd fiirera

gas till al'giirand(' omcdl'lhart 111an h11-

rnd/iirhandli11g. om .flir111_1·11tlarcns el

ler iil'crfiir111y11darcns i11sriillclse <'.i.fin

nes \'ara bchiidig.fiir miifcrs l//redni11g. 

I annat fall än som avses i /iirsra 

srvcker skall rdtrcn ut(iirda f(ireliiggan

de/ör den som ansiikningen m·sN . .f(ir

mvndarcn och ö1·ertiirmy11darcn air 

wara i målet. allt i den män de ei har 

giorr eller till~ryrkr ansiikningen. Angå

ende sådant fifre/äggande gäller l'Gd 

som är/öreskrh'cl om stämning. 

IH 

liar ansiikan giorts atr någon skall 

.förklaras nn~vndir.: och /(irdfi:_r.:er l'i /(il/ 
som al'Sl'S i 11 .\\ lrcdic stvcker. skall 

rät1en fiirord11a hiträde all bcrnka 

hans riitr i md/cr. 0111 dl'! ci är U/l/}('11-
harr atr hirrädc ci erf(1rclra.1. Bcgiir drn 

som Jbrsmts i omrndir.:her arr /örklaras 

årN myndig. skall rärtegdngshirräde 

också filrordnas. om dcr ci är 111111e11-

bart atr hirriidc ei er!Ordras. 

Den somförordnars till rärt('gc/11gshi

triidc har 1'/icr rätte11s priir11ing riirr rill 

skälig ersärt11ing av allmän11a 111cde/fiir 

arhere. tid~s11illan och ut/ägg som upp

drager kriil'I. Ersii1111inge11 skall sran11a 

på statsverket. sdl'ida e; motparten till 

den . .tör vilken rätl<'.r.:ångshirrädc fiir

ordnars . .finncs höra dläggas arr gortgö

ra stat.wcrker kost11acle11. 
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14 ~ 

Kan dom i mål om omv11df~hc1stiir

klaring ei ges omedclhart. tär riittl'n, 

om dröismdl llfl{le11harlige11 skulle 

m<'dtiirafaratiir elen. 1·arsfiirsii11ancll' 

i omvnclighe1 de1iir/i'åga11m eller/(ir 

hans l'gendom, fiirordna all han skall 

rara omrndig_fiir liden in1ill dess måll'f 

ai•giires m· rii11en. Förordnand1' som 

nu niimflls får mcdclclas 111an h1m1d

/örhandling. 

Innan .förordnande enlf~I /iirs/a 

s1yckc1 meddelas. skall 11m del kan ske 

ll/an märklig 1ids111dräk1. den. vars 

.fiirsä11ande i 11myndf~he1 del ärfi·dga 

om. beredas lill/'iille all yllra sig. Fiir

ordnande! kan när som hel.\! å1Nkal

las ar rätten. 

IH 

Omrndiglwrsfiirklaring eller hiii'an

de av sådan /iirklaring .tdr ske e11das1 

om läkarinlrg angdmdc den bNiirdes 

sinnl'slills!dnd har f(ire/cl/s. :Värmare 

h1'slämmelscr om sådan/ in11x medde

las m• rl'g1'ringen. 

16 ~ 

IH 

I far den som tiirklara1s omvndf~ bli

vil förklarad d1er m1·ndf~. tär 1alan 

mol domcn/iilltölias av var och en som 

enlig/ JO 11· är behörig all/Öra !alan om 

hansförsättande i omrndf~hel. så ock 

av/örmrndarcn. 

Dom varf~enom någon /iirklara/s 

omyndf~ samlfiirordnande som avses i 
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I 4 .1' skall o/iirdröj/igen genom rälfens 

.försorg k11ngiiras i Post- och Inrikes 

Tidningar. 

Har dom. 1•ar(i.:enom någon f<lrkla

rats omyndig, blivit ändrad i hiigre riill 

genom dom som v11nni1 laga kra/i. 
cllff har den som /iirk/arats omrndig 

.törklarms dter mvnd(~ genom laga 

kra/i ägande dom. eller har fiirord

nande som Gl'ses i I 4 .11· dterkallars clll'I" 

i hiigre rälf 1111phiivts. skall k11ngiirel.1·1· 

därom ske enligf/orsta stvcket. 

11 kap. 

För underårigt barn i äktenskap 

l'are föräldrarna förmyndare. Dör en 
av föräldrarna, eller kan någon av 

dem enligt 4 ~ icke vara förmyndare. 
eller mrder någon av dem entledigad 

från förmynderskapet, vare den and-
re barnets förmyndare. 

För underårigt barn som står 11nder 

vdrdnad av hägge/öräldrama, äm för
äldrarna förmyndare. Dör en av för
äldrarna eller kan någon av dem en

ligt 4 ~ icke vara förmyndare, eller 
blir någon av dem entledigad från 
förmynderskapet, iir den andre bar-
nets förmyndare. 

Dömes till äktenskapsskil/nad mel- F6r 1111derår(~t ham som stclr under 

/an/iiriildrama. vare den bamets/iir- l'(Jrdnad m· endast den ene al' sina.för-
myndare. som skall hal'a 1·dnlnaden iildrar. är denne ensam /iirmyndare. 
om det. Varder eljest förordnat arr 

wirdnaden skall tillkomma allenast 

den rne m· /öriildrama. mre han ock 

. /{jrmyndare. 

För 11nd<'fårig1 harn utom äktenskap /ngdr 11nderårigt harn äktenskap. 

vare modem formyndare. Har 1•drd- skall den som vid äktenskapets ingåen-

naden om barnet tillagts/adem. vare de mr/ör1111·ndarc för hamct alltjämt 

han dess /örmvndare. 1•ara hamets /iirmrndare. 

18 Riksdagen 197ti. I sam/. Nr I 70 
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IH 

f-i·dga om ,l(imrdna11dc m· /iir111rn

darc/iir 11111!Ndrff!, llflfl/age.1· m• den riifl 

diir /lirmynderskapct iir imkri1·1·1 eller. 

11111 i11skriv11i11g m· /l'imn'lllll'rskapt't 

icke ägt rum. m· d<'l1 riirr diir inskrir

ning skall sk<'. 

Dd ndgon so1111111pndtt 111\'11ilf:.: d!dl'r 
/<Jrklaras 011n·ndff!., skall /iiml\'lu/arc 

tiimrdnas av den riill där ansiik11i11gc11 

om nm1·n1fl:f!.fll'tslilrk/aring gjordes. Fr

.f(mlras 11v /iirm\'11darc. skall sddan 

/<Jrord11as ar den rätt där/iirmrndcr

skllfll'T är inskriver. 

IH 

Frdga om entledigandl' m· /iirmrn

darc llflfl/{/.f!.l'S ai· den rätt där/lir1111·11-

derska11ct är imkrircr eller skall inskri

ms. 

I ärende om Nirord11a11dc ai· /i.ir-

111\'ndare skall rätten hcrcda iil'crtiir

lll\'lldarcn till/ä/11' a1t /iimna/iirs/ag pil 

flC'l'SOn som är /ä11111/ig /iir llfl{Jdragel. 

14 ~ 

Ingen tdr /iimrdnas til! /iirmrndarc 

eller rntlediglls ji-dn sddan lwt'a11ning 

111011 att ha .fiJ11 till/iille att vttra sff!, i 

ärcnder. 

Kan s/111/ff!.l hcs/11t rfges omcde/hart i 

ärende om /t'imrdnw1dl' m•.fiirmvnda

rl'. /dr rät1en. 0111 omcdc/har vdr1! er

!imlras 0111 elen oml'lldiges a11ge/äge11-

heter. fiimrdna .fiirt11\'tlllare .fiir tiden 
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intill dess ärender mxiir<'s m• räae11. 

Har i mdl 01110111v11dfghersf(irklaring 

rä11cn meddelar hes/ur e11/fgr /() k{l[I. 

I 4 _,,. 0111 arr den. l'(IrS fiirsärra11de i 

om1•ndfgh1'f de1 ärfi·åga om, skall vara 

omyndig/lir riden inrill dess mdler a\'gii

rcs. skall rä11e11 i där a11given ord11i11g 

/iirord11a /iir111v11dare .tiir ho11om fih

nämnda rid. 

16 ~ 

Uppkommer /i"åga om .flir111v11darcs 

c111/edf<,;andc m· orsak som anges i 9 ,1· 

och ka11 s/ur/igr hes/ur ej ges 0111cclel

ha/'f. får riirrc11. 0111 clriijsmdl skulle 

med/lira /(1ra .för dc11 omyndiges räll 

och bäsra. ,liirord11a 0111 /iim~r11dare11s 

skiljande ,li"å11 uriimingcn m· .fömn·11-

dffskapl'I /(ir riden i111il/ dess ärender 

avgöres m· rii11e11. 

IH 

/1111a11 bes/ur /(mas om ti'ir111ynda

rc11s skiljande Fdn uröl'flingen m· .f(ir-

1111·nderskapc1. skall. 0111 cler kan ske 

uwn märk/fg riclsurdri.ikr. /iir111vndarc11 

herl'das ri//fli//c all rllra sf<,;. 

Ansökan 0111 /iir111y11clares /r'irord

nanch> eller enrledigande får giiras . 

.fiirurom m· iil'er/(ir111vndare11 och .fr'ir-

111\'lldarc. m· de11 omyndige själv. 0111 

han/i·llr sex1011 dr. samr av hans make 

och närmas!<' fi"ä11cler. Förmv11darc. 

som gjorr sig skyldig 1ill/iirs11m111else i 

rårclnadcn om underårfg, får dcssu10111 

e111/edi1<as pd ansiikan m· hammyJrd1·

nä111nd. Fråga som avses i den11a para

graf' skall rä11e11 wga upp självmanr. 

när a11/cdning/iirckv111mcr. 

I ärende som m·ses i /Örsra stvckct 
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skall rä11cn. niir del rör 01m·ndig som 

./i'lll sexton dr. ·hcreda denne tillfälle all 

yllra sig. om det kan ske. 

Al01 rä11ens hes/111 i ärende som m•ses 

ifih"sta s1vcke1f<lr talanfiiras. fiirutom 

m• den som beslutet särskilt rör. m• mr 
och en som har räl/ all göra ansökan. 

12 kap. 

I ~ 

Förmynderskap för underårig skall inskrivas, då 

I. särskild förmyndare förordnas för den underårige, 

2. den underårige annorledes än genom upptagande av lån har förvärvat 

egendom, som skall stå under förmyndarens förvaltning och som till sitt 

värde överstiger ett belopp motsvarande två gånger gällande basbelopp enligt 

lagen (1962:381) om allmän försiikring, 

3. rätten av annan särskild anledning finner att inskrivning bör ske. 

Inskrivningen skall ske hos rätten Inskrivningen skall ske hos rätten 

i den ort, där den som utövar för

mynderskapet har hemvist inom ri

ket eller, om inskrivningen föranle

des av att fader eller moder som en

sam utövat förmynderskapet avlidit. 

där denne senast haft sådant hem

vist. Harn föräldrar till ham i iik1e11-
skap. som utöl'a förmynderskapet ge

mensamt, skilda hemvist, skall in

skrivningen ske där fadern har hem

vist eller, om den röranledes av fråga 

om moderns entledigande från för

mynderskapet, där hon har hemvist. 

Finnes ej domstol som cfier vad omn 

sla<~l!,as är behörig att verkställa in

skrivningen, skall denna ske vid 

Stockholms tingsrätt. 

i den ort, där den som utövar för

mynderskapet har hemvist inom ri

ket eller, om inskrivningen föranle

des av att fader eller moder som en

sam utövat förmynderskapet avlidit, 

där denne senast haft sådant hem

vist. Utii\'{/ föräldrar förmynderska

pet gemensamt och ha de skilda 

hemvist, skall inskrivningen ske där 

fadern har hemvist eller, om den för

anledes av fråga om moderns ent

ledigande från förmynderskapet, där 

hon har hemvist. Finns e.i domstol 

som enligt vad 1111 har sag/s är behörig 

att verkställa inskrivningen, skall 

denna ske vid Stockholms tingsrätt. 



Prop. 1975176:170 

N111·arm11le ~rdelse 

277 

Föreslagen lwlcfse 

18. kap. 

IH 

Fråga om/brord11ande eller clllledi

gamle m· god man som avses i I eller 

2 .\1· llflfllages al' den rätt där .fiir

mynder\kapet.fiir elen omyndige är in

skrivet <'llN skall inskril'as. Ska/l/iir-

11~1·ntlerskaper ci l'{I/'{/ inskriver. m:~ä

res fi"dgan om behiirig domstol med 

motsvarande tillämflning av 12 kap. 

I ,,1· andra stycket. 

Uflpkommer l'id utredning av döds

bo /i"dga om fiirordnande m• god man 

enligt 4 .11·. hiir ärl't1elet till elen rätt rar-

1111c/N hoc/ lnl<'I'. Skall god man eliest 

.fiirorel11as enli,~t 11iimnela lagmm elll'/' 

enligt 3 .11'. ankommer det 11d riitten i 

den ort där dcn/iir l'ilken god man,iiir

ordnas har l'.~1'ndo111 t'llt'r eliest hehor 

m· god man har yppat sig. Er/imlras nv 

god m1111 eller 11pps1dr!i'dga 0111' entle

digande m• god man. llflfllages ärendet 

av den rätt där god111anska1w1 är in
sk1fre1. 

IH 

Bestämmelserna i 11 kap. 14-17 ,1} 

0111.fiirmyndarc gälla i tillämflli.~a delar 

i.fi'dga 0111 god man. Härvid skola be

stämmelserna i 11 kap. 17 .11· om 

omyndi,~. hans make och närmaste 

.fi'ämler. eld ./i"dga är 0111 goelmanskap 

som m·ses i 3 eller 4 f. gälla den . .fiir 

1•ilkcn god man/iironlnats. samt den

lll'S make och närmaste .fiiimler. Dd 

.fi"dga är om godmanskap.fiir omyndig, 

har iil'en .fiirmyndaren sådan behiiri,~

het som anges i 11 kafl. 17 ''· Ifall som 
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N11t'ara11d1' lvdelse 

278 

fiireslagen lrdel1e 

al'.\t'S i :: ff(irs1a srrckef./iir dock .fiir-

111y11clarc11ei.fiira1ala1111101 riillens be

s/111. 

20 kap. 

Vi<;sa bestämmelser om rätte- Vissa gemensamma bcstämmel-

gången ser om rättegången 

Mål och iircnden rörande 
ii k t c n s k a p I i g b ö r d , a d o p -

tion, vårdnad och 

hå Il 

under-

folan a11gd1'11de äktci1ska{llf~ hörd 

må räckas 1•id rärrcn i den ort. där har-

11e1 har sitt lwmvisl. eller. om der ar

lidir, vid den riirr som har all upptaga 

ft•ist 0111 GIT eficr hamer. 

Ar part i mdl som avses i I _,,. 1111der

drf~. iigc/1irmv11dare11 eller god man. 

där sådan cnl~~t 18 kap. skal/ /örord-

11as . .tiira tala11 .tör honom. 

:\fodem skall hiiras i mdlet. 0111 der 

kan ske. 

l \ 
~ 

2 ' ' 

I mdl om /(11/erskap. l'(ird11ad. 11111-

giingesriitt, 1111clerhdll och 0111.1'111/f~

hets/iirk/aring eller dess hiivandt' iiga 

15 kafl. _,9 och 30 {,1· gifiNmdlsbalken 

111otsmra111/c rilliimflllillg. 

Vistas drn. 11101 1·ilke11 wlan e11/f~1 

denna halk rikras. flrl okänd or!. skall 

hans rät! i saktn hemkas m· god man 

en{f~r 18 kap. Dl'fsamma gäller. 0111 

han vis1as pd känd orl utom riker men 

stä111ni11~rn ell1'r anclra ha11clli11gar i 

111d!C1 ci k111111a de~~e~ '10110111 eller han 

underldrer all ställa ombud /tir S~\i och 

särskilda skiil ti.fre/igga all /i.irordna 

god man. Gode 111a1111e11 skallsamrdda 

med 11ar1.tiir rilken han har.fiimrdnars. 

i den mån del kan skl'. 

I /i-dga 0111 crsätt11i11g 1ill god man 

som m·s1•s i !iirsta srrckt'/ gäl/er rad 

som !iireskril'l'S i/() ka{I. 13 1' 0111 er

sä1111i11g d1 rii1t1'gd11gshi1riide. 

R är ll'g1/11gshalk1'11s ht•srii11111wlser 

0111 flii111l11i11g ar /1!/rf iiga l/IO{Sl'(llWllfl' 

1illä1111111i11g 11d elen som i 111111011 egen-



UIO/ill,)'iJ~) .\:J)/lll.lil/O ,ipuv//?J.IJ,Jq /l.l!!'iJ' 

-w 1111 tJ11p1.11111 1·11,J.m1111.1·111.1r!P·"'O 

'/.)//.\ ,\/) .i/llllllll<,1/'/11 11/(1 111/\ 

-.14 .1·10111.u ,/,J,\fl un'iJ'Vf.Y 1'·'111 /ill/)l/11111\ 

I J\IJ/!11,l .\D.lf!/ lllJ/ll/ .tp( ',J/l/llJ,')~'ll/!1 

/~SI.I 11.l<i'il//11( ,l//.1 fil,\ /IV ,).lf)/lll.\ill.1!!( 

S'J:J'/Jf<J.1!!/ 1<1/' 11101/,J,')),/I),\ '/llf.\',)(/ /0 H' 
·un.y1.1s 

-I/Il /J./1.1;J' JllJ IJl?·' ·m11111u.1· [/,) lf1U .llJ.\ ,\l) 

'.l!U l/f.yS.1!).\ f.llll/.l,l4 1110.\' l/,lfl ,Il) Il/VII/ 

-.I!!/ '.l'/.l.1!!/llD/lil .1p/J,l'fl.IJ.l ll/1.1!f/1 .1·,11 

-,1/J 1/10.\ ,l/111,J./J? ! lll/\',ll/ 11!.il/f.U /Of\' 

·,J.y.1 /llJ":'f '·'/i 11/(J ''iJf.\' IJ./Ji,fJll} 

•1/1!!/l/!I ,Jl/lhlfi ll/>.J.1.14 '.l[J llOJ.\-.J\' l/f.1/ 

l/10\' 'iJ/pu.\illO .lfi.1 Id/' .!pli '//,JJl/i.I //11.Y,I' 

p.y.1,1i.1· /}/.\'.I!!/! S',J,\,\I) 1110.\' ,Jfi/l,J./f.l I 

'./,Jll/11/0.y,J.11!/ 'iJ'U/11/hl/llll .!pli Jl/IJlll.lfpf.i· 

ddll f),'J'IJJ ll.11/p.1 //ll.Y,I' jiJ.1,'J/J.Wd Dllli<l/1 

J 1·,J.\'.\I) l/10.\' lh'l/U:f '.hl/111p.lj' ,)/\'fJ//l.lpll 

1po .1.ym11.1wn1.w111m1· "'!11101.\-.1s· 111.1/ 

l/IJI/ Il/() ·,1/pl~ ,J'iJ/p11.1'wu Il.I/I ,\/} "'·IV/i 

-11,\lll.l!!/lf)(i l/,J,l/)fill.\ill.l!!f./•1,l!i ,w 1110/11 

-.I!!/ '.11J.1!1•'>' '.11· V ( ·dv.y (J J'iJ//11.1 ,lpll,J.1!_) 

Il/() ·'!? 1;1 11'iJ'p.1/ 11/1/.IP,I' "'PI ,1p11nnlp 

-,1//11,J ./,J//,I ,l/>llf)ll/Wi.11!/ .1·,l.l/l/lll.lill.ll!/ 

11p <ioys:i,,1,11.1i11.1q/ {){/ ,11111,J,J.\',w 11.1w 

/l.l!!'iJ'W .\'ll,111ru 1101111n wo 1111.y!J.\'li V 

~r 

H 

'l/1011 

-Ol/ .1!!/ 0.W(./,11/,l li<>lll /J.i!?fiJ,111/ Dllllll.y 

.llfll.Y,I' IM\j,lfll.1/1/11 1/10 ·11,1Xf/lllY!.illlll 

!'·1111 .1·,1s.w 1110.1· 11.111 .1p1mf1p.11.14 \',,,';. 

1;1 /l.J:JJ//10.\'./,Ji/ :.j.\ /11/111.lll/ IJI) J.11/'iJ//lfol:YI 

1110 ·'/illl!///i.1u.1!!flln .\'//?.1111.yv1.1p4 .,.,·uu 

-V/.Y.H!/.i"/,ll/·ll/>11.lil/o I//() .Il) v'iJ'['.l/['U 

·.y;nq m1 

-1/,1/i I .1·,1.1·.111 l/111.\' ,l/l/l,J.l!J .1,1//<' ![1111 I .I/I.I 

-<,11/ /WY' 'iJ/111111.yyn1· .1,11p ,111111.1 1111 dnys 

,1.1pfi.'i 1"1'il'11r1·,1.uu 

hl( 

,1.1pp.1j ,J11111J.m.1nv 

OLI=9L/SL6l ·doJd 



Prop. 1975176:170 

l\i11rnramle (l'delse 

Laga domstol i iirl'ncle om antagan

dr av ado{Jtivharn mrc riillen i elen ort. 

där ado11rantrn har sirr lwml'i.,r. 

Föreslagen lrdelse 

.!ilr siikas l'ndast m·.fiirmrnclarm. Mot 

iil'er/iir111yndarens hesl111 i sådant 

ärende och 11101 iil'er/iirmynclarc11sfiir

urdnanclc. all./iirbduill mti:~r 15 kap. 

9 11 anclm stycket ei skall giilla . .tär ra

la11.fiiras endast m)iir111y11clarcn sa1111. 

sdvida ärendet angdr 11111hä11clertagan

cle m' egendom, rnrö1·cr dc11 0111y1ulige 

råder. eller dterka/lefo· ar/iinnrnda

rcns eller iirer/iirmyndarcm tillstånd 
.för omyndig all drim näring. m· den 

0111yncl(~e .~jiilr. 0111 lwnfi·/lt wxton dr. 

Mor iil'erfiirmy11darens hc.\llll i ,tält 

som m•s1•s i 13 kap. 8 f rreclie s(vckct 

tär talan ci.föras. 

6 \ ~ 

Be.1·tii111111d1·cma i 3 och 4 11\1 11111 

.fiir111y11clare och/iirmynclerskap gälla i 

tilliimpf(~a delar betrii/ländc god man 

och godmanskap. flii1l'id skola he

stii111111t'lsema om omyncl(~. hans 
make och nämwste,kä11d<'I'. dåji'iiga 
är om g11d111anskap so111m·si•si18 kap. 

3 eller 4 .\1·. gälla dc11 . .fiir rilkc11 god 

man .fiirordnats. samt dennes make 

och närma.1·1c/i'iinclcr. Dd.fi"dga är 0111 

g11c/111a11skap.fiir omyncl(~. har i iirel/(le 

som arses i 3 f iiven .fiim1vnclarcn så

clan hehiirighet som anges clär. 

I ärende om antagande m• ado11rir- Talan mor ii1'<'r/iir111v11darem hes/ur 

ham skall rätten inhämla llflf1/rs11i11gar i ärende m/f~t clcnna halkf(ires skri/i-

0111 barnet och sökanden ä1·1•nso111 hu- /igen hos riillen inom två 1·cckor /i'ån 

m1•ida 1·ederlag l'ller hic/rag till hornets drn dag klaganden.fick del ar hesl111e1. 

underhåll ärgin•f c!IN utfäst. Har har-

11er ei h·llr aderton år. skall yrrrande 

inhämtas Fån harncmlrds11ii111ndcn i 



Prop. 1975176:170 

l\i111'l/ra11dc (vdclsc 

cle11 komm1111 diir siikandcn är krrko

bok/iinl och/i"å11 hamal'årdmlimndcn 

i den kommun diir den so111 har rdrd-

11aden om bamct är kyrkohok/iird. 

Fader l'ller moder. vars samrvcke ritt 

adoprione11 <'.i erfordras. l'arde ändock 

hiil"ll. där der kan ske. Vid adoption av 

adoflfil'barn skall \'(/d nu sagrs i sräl/er 

gälla adopranf1'n eller. om make 

ado{lfl'raf andra makens barn. cm•ar 

av makarna. Finn<'s särskildfiirmvn

darc. 1•11n sam~rcke 1'i cr/im/ras. skall 

ock han hiiras. 

7 \ ~ 

Fiireslagen (rdelse 

I 111dl eller iirel/(lc. där iii•erfiimr_rn

darcn .fiirt talan. J('fr riirrcn. när skäl 

.Jiirl'N~ga. rid mdh·rs eller iirc111/ers ar

giirancl<' rillerkiinna iil'crfiirmnularen 

<'rsiirrning m· allmiimra 111cclc/ Jiir dl'! 

arb<'fl' han ncd/agr f}(l mdll'ts dli·r 

iircndcr.\ 111/iira11cle sm111.fiir niidiga 1/1-

gi/iN. Riirren priirnr ocksd l111ru1·ida 

1'rsiirr11ing1•n skall circrgii/das 111· iirl'r

.fiirm.rnclarens 1110f{larr ellN sranna pd 

srars1·crkcr. 

Ö1·crfiim1y11dare11 _fi/r an/ira ombud 

i mil/ eller ärende cliir Iran .fiir rclfan. 

Jfor rärtcm hes/ut i iin'ndc om an- Bes/ur eller dom. som i mät 0111 

ragande av adoprii'harn md rala11 /il/I- 01111m/iglwrs/iirklari11g cl/1'r i iin'11clc 

!iilias m· siika11clc11 eller den so111 skall om fiir111r11clerskap i'l/i'r godmanskap 

hiiras i iirencll'I. enligr cle11na balk mcclclclas ar iircr/iir-

111rndare11 c/lcrrii11e11. fii11dcr 1ill c/ier

riirrclse uran lril/(/cr 111· all 1cila11 .ft}n·s 

cläre11101. 1 ·ac1 som 1111 har sag/s giilll'r 

ej clom. wm in11cfi111ar hiimncl<' al' 

011~rncl~i.;hc•1s/iirklaring. <'fler riill<'llS 

mxiirancll'. rnrii.:<'110111 m·1a/ om sam-



Prop. 1975/76: 170 

N111·ara11cle ll'c/dsc 

h·dga riirandc rdrd11acln1 0111 ham 

llfl{llagcs a1· riill<'n i den ort. där dl'n 

som har 1·1irdnarlcn 0111 baml'I har sill 

ht'lll\'iSI. 

lii/an angdrnrle 11111/i·rlldll till ham 

llflfllag<'.' m· nill<'n i den ort. diir wa

randen lwr sill lle111l'is1. Sddan ti·dga 

kan räckas iiren i \lllllbaml med 111<il 

riin111de/i1clcrska1)('/ ri/I ham 1110111 iik

tcmka{I. A ngde111lc ralan 0111 11ncler

l11ill <'nligr 7 ka{I. JO 1' dt modem till 

ham 1110111 äk11·nska11 1ka/l l'([d angä

cndc talan om 11nderhd// till hamet är 

s/l/c/gar (iga mots1·ara11de rillä1111mi11g. 

I 'ad i /iirsw och andra stvckena 

stacfi.:as 111giir <'i hinder all llflfl/aga /i'd
ga som där m·scs i samband med äk

ten,kaps111dl. 

I mdl eller iirende so111 angdr rdrd

narlcn iigc dillen atf/iir tirlen intill cless 

laga kra/i iiga111le dom eller hesl111 tii

rdfi!,,<.!,er/iirordna därom c/ier \'(/(I som 

.tinnes skälfi.:t. 

Fiirordnanclc. \'arom i /iirsta .11rckl't 

sägs. md {Id rrkande 111eddclas 11ta11 

h111·11d!iirha11dling. !1111an /iimrdnand<' 

111<'<1d<'las. skall till/i.i/le att rllra sig 

iil'<'ryr/.:.,1nde1 ht'rcd(/\' motparten. I !ar 

./l'irordnanrle ml'ddelats. priil'e rä11c11 

när nu)let ell<'r ärendet mxiir<'s. om 

drgärclen skall he.mi. 

ri'imrd11a111le. 1·aro111 o\'an sagts. 

gdngc i 1·erks1<illfi.:he1 lika med laga 

9 ' ' 

Fiireslagen ~vcldse 

111c111lc\'llacl i oski/iat bo hiil'cs e//er/lir-

111rnclarc eller gocl m1111 dii111t•s till 111gi

rn11cle ar/iir.111111'/ rite. 

I .fi'dga 0111 111dl l'llcr ärende. diir 

hama1·1irclsnä111nrl eller iivcr/t'in11vn

di1re har riitt 1111/iira lillan. skall}() 11 

lagen 0111i11/iira11de1n· nrn riilll'gå11gs

bi1lke11 tiga 11101wam11de til/ii1111111i11g. 

Fiirsta strckc·t gii//cr ei mål om /(IS/

stiillllnde m· /iulcrska{I !'!ler 1111dl'rhdll 

ri// ham. 

l mdl el/i'/' iirt'nde som arses i denna 

holk kan rällen, när d<'t /inn,·s l<im{l

ligt. /iirord11a all /iirha11dli11g skall sk<' 

i110111 stiingda diirrar . 
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Prop. 1975176: 170 

Fr_irl'slagen lydd.1c 

21 kap. 

IH 

Beslut enligtdetla kapitel som ej Liinsrä11e11 kanfiirorclna all beslut 

avser utdömande av vite eller ersätt- enligt detta kapitel som ej avser ut-
ning for parts kostnad liindc•r 0111<'- dömande av vite eller ersiittning för 

de/han till efterriittclse. om ej annat parts kostnad skall lä11cla till omede/-

fiimrd11as. har ef(erriirrefse. 

I. Denna lag tr~ider i kraft den I januari 1977, dä lagen (1969:618) om 

t:iststiillande av 1:1derskapet ti!I barn utom iiktenskap .skall upphöra all giilla. 
2. De nya besliimmelserna om riitt för man som avses i I kap. I ~ första 

stycket att viicka talan mot barn eller dess arvingar enligt 3 kap. I ~ giiller 

utan hinder av att motsvarande rlitt alt vlicka talan enligt de liklre hcsllim

melserna har l'i.irsullits. 
3. Ilar arvinge till man som enligt iildre besliimmelser skall anses som 

fader till visst barn viickt talan angående barnets iiktenskapliga börd och 
iir målet anh~ingigt vid ikral'ttriidandet av denna lag. skall talan slutligt prövas 

utan hinder av all motsvarande riill all föra talan ej föreligger enligt de 
nya bestiimmelserna. I fråga om förutsiittningarna för bifall till talan giiller 
I kap. 2 ~ i dess nya lydelse. 

4. I fråga om barn som har fötts före utgången av år 1969 giiller beträffande 

barnavårdsniimndens skyldighet all sö~ia för all faderskapet faststiillcs vad 
som före utgången av år 1969 var foreskrivet om barnavårdsmans skyldighet 

i sådant avseende. Den nya bestiimmelsen i 3 kap. 6 ~ iiger dock tilliimpning 
iiven i sådant fall. 

5. I mål om faststiillande av faderskap till barn kan talan om barnets 

egenskap <IV trolovningsbarn enligt iildre r~i!l upptagas till prövning. om 

barnet iir föll före utgången av år 1969 eller den uppgivne fadern har avlidit 

dessförinnan. 

6 .. :\r mål om underM!lsbiclrag enligt 7 kap. 10 ~ i dess ~ildrc lydelse 
anh~ingigt vid ikral'ttriidandet av denna lag. prövas talan enligt Uldrc be

stiimmelser. 
7. Har någon före ikrafttriidandet enligt 20 ~ lagen (1969:618> om fast-

stiillande av faderskapet till barn utom ~iktcnskap skriftligen åtagit sig att 

utge underhållsbidrag till moder till barn utom iiktenskap, giiller iildrc bc

st~immelser i f'r{iga om vcrkst~illighet på grund av handlingen. I övrigt giiller 

i l'r~1ga om sådant iitagande i tirnimp!iga delar vad som i lag eller annan 

f'lirfattning iir föreskrivet för fall då riitten enligt 7 kap. 12 ~ föräldrahalken 

i dess nya lydelse har meddelat förordnande om underhållsbidrag till barn. 
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2 Förslag till 
Lag om ändring i brottsbalken 

Härigenom föreskrives att 7 kap. 4 ~ brottsbalken skall ha nedan angivna 
lydelse. 

Fiires/agc11 lwldse 

7 kap. 

4' s 

Skiljer någon obehörigen barn under femton år från den som har vård

naden. dömes. om det ej är brott mot frihet, för egc11111äktf!.!,he1 med ham 

till böter eller fängelse i högst sex månader. 

Detsamma skall gälla. om 111ak1· 

utan beaktansvärt skäl egenmiiktigt 

bortför barn under femton år. som 
står under båda maka mas vårdnad. 

eller om make eller a1111a11. som skall 
hava vårdnaden, obehörigen bemäk
tigar sig barnet och därigenom själv 
tager sig riitl. 

Detsamma skall gälla.om/i1dl'l"el

/er moder utan beaktansvärt skäl 
egenmiil\tigt bortför barn under fem
ton fa. som stär under häda Jiiriild

ramas vårdnad. eller om t!e11 som 
skall hava vårdnaden obehörigen bc
miiktigar sig barnet och därigenom 
sjiilv tager sig rätt. 

Denna lag träder i kraft den I januari 1977. 

3 Förslag till 
Lag om ändring i utsiikningslagrn (1877 nr 31 s. I) 

Härigenom föreskrives att 54 a ~ utsökningslagen (! 877 nr 31 s. I) skall 
ha nedan angivna lydelse. 

N111'(1ra11cle lrt!l'lsc Fiirnlagrn lrt!elsl' 

54a ~I 

Pä grund av skriftlig. av tv[1 personer bevittnad förbindelse får utrniitning 
liga rum för hidrag. som någon enligt förbindelsen skolat utgiva till full
görande av underhållsskyldighe1 jiimlikt gifterml1Js- eller föriildrabalken eller 
skolat erlligga till barnavårdsniimnd såsom ersiittning för barns vård jiimlikt 

IScnas1c lydelse 1968:623. 
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barnavårdslagen. lktriiffande underhållsbidrag till make skall dock vad nu 
sagts ej iiga tilWmpning. med mindre makarna under den tid bidraget avser 
levde och alltjiinit leva ätskilda på grund av söndring eller efter hemskillnad. 

Har hidrag som avses i 1 mom. 

förfallit till betalning tidigare än tre 
är innan ansökan gjordes. får utmiit
ning pä grund av förbindelsen ej ske, 
om giildeniiren påstår att bidraget 
guldits och invändningen ej kan 

med h:insyn till omstiindigheterna i 
övrigt liimnas utan avseende. Vid 

1i/!ä111p11i11g a1· 1•111/ 1111 sagts skall bi

drag. rnro111 siigs i 7 ka11. JO.\' .fiiriil

drahalk1•11. ickl' ames/iir/i1llc1 till he

/i//11i11g i1111a11 det hlil'il ge110111 .fiirhi11-

dd~e11 till beloppet bes1ä1111. 

Har bidrag som avses i 1 mom. 
förfallit till betalning tidigare iin tre 

år innan ansökan gjordes, får utmät
ning på grund av förbindelsen ej ske, 
om giildeniiren påstår att bidraget 
guldits och invlindningen ej kan 

med hlinsyn till omstiindigheterna i 
övrigt Himnas utan avseende. 

Ar talan om förbindelsen anhlingig vid domstol. iiger denna förordna, 
att utmiitning på grund av förbindelsen tills vidare ej får iiga rum. 

Den som vill erhålla utmlitning skall ingiva förbindelsen i huvudskrift 

till utmiitningsmannen. 

Denna lag triider i kraft den I januari 1977. 

4 Fiirslag till 
Lag om ändring i lagen (1924:322) om vård av omyndigs värdehand
lingar 

I liirigenom föreskrives att 8 ~ lagen () 924:322) om vård av omyndigs 

viirdehandlingar skall ha nedan angivna lydelse. 

För den vård av ornyndigs värcle

handlingar. som enligt denna lag 
åligger banken. mil banken betinga 
sig en årlig m',>..:i/i. icke överstigande 
i /i"dga 0111 inhemska \'ärdl'hal/{l/ingar 

tre kronor och utländska l'i:irdehanil

lin.!!.ar tl'd kronor Rir varje påbörjat tu-

Föreslagen lwlelse 

För den vård av omyndigs värde
handlingar. som enligt denna lag 

åligger banken. /dr banken betinga 
sig en årlig gru11da1:~ifi. icke översti
gande /i'm kronor för varje påbörjat 
tusental kronor av handlingarnas 
v~irde. samt diil'l(tiil'1'r en til/iigg\il\'.!!.ili 

I Lydel~c enligt SFS 1974: 1042. som träder i kraft den l januari 1976. 
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sental kronor av handlingarnas viir- icke iii·ersrfi:ande rofr kronor cll'ls tiir 

de. /-lam underåriga syskon gemen- i·mie vid lll'.t:i/isflcrioclcm hiirian i1111c-

sam förmyndare. skola syskonen.~ lfi:gande handling. flOS! m· rnsarraclc 

viirdehandlingar ~ammanriikn,is. hal/(l/i11gar eller slurer kom·o/111. dels 

fiir l'arjc de{1oncring eller urrag 1111cler 

mxitisperiotlen m· sådana handlingar. 

I la underåriga syskon gemensam 

förmyndare. skola syskonens viirde
handlingar sammanräknas. 

Den avgift. varom i första stycket sägs. innefattar ej ersättning för bankens 
särskilda utgifter till följd av uppdraget. ej heller för åtgiird. som banken 
efter särskilt avtal vidtagit. 

För fordran å avgift ellerersiittning. varom ovan sägs. äge banken innehålla 
vad av de nedsatta handlingarna i viirde svarar mot fordringen. Banken 
äge ock l'ör sådan fordran uttaga betalning av me~cl. som for den omyndiges 
riikning uppburits av banken. 

Denna lag triider i kraft den I januari 1977. Äldre bestämmelser giiller 
dock fortfarande i fråga om sådan vård av omyndigs värdehandlingar som 
har iigt rum före ikraftträdandet. 

5 Förslag till 
Lag om ändring i lagen ( 1947 :529) om allmiinna barnbidrag 

Hiirigenom föreskrives att 4 ~ lagen '1947:529) om allmänna barnbidrag 
skall ha nedan angivna lydelse. 

;\'11rnra11de lvdelsc 

Riitten att uppbära allmänt barn
bidrag för visst barn tillkommer. diir 
barnet står under föriildrarnas ge
mensamma vårdnad. barnets moder 

eller. om 111od<'rt1 till följd av från
varo. sjukdom eller annan orsak iir 

för liingre tid förhindrad att deltaga 

i viirdnaden. barnrrsjädcr samr i an-

Senast.: lydelse I <J7 J:-+49. 

Fiireslagen ll'<lelsc 

Rätten att uppbära allmiint barn
bidrag för visst barn tillkommer. där 
barnet står under föriildrarnas ge
mensamma vårdnad. barnets moder 
eller. om /(iriildrarna gjorr anmälan 

hiimm rill all111ii11 jiirsiikringskassa. 

ham<'h tilder. Ar fi1cler eller moder 

som 1tf11>hiir hidrag 1•111('.!.1 md 1111 har 
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11m .fäll den som har vårdnaden om .1ag1s till följd av frånvaro, sjukdom 
barnet. eller annan orsak för längre tid för

hindrad att deltaga i vårdnaden, skall 

rii11e11 a1111pphära hidrage/ iställe11i/l

k11111111a elen andrl' m· jiiriildrama. 

S1dr hamc1 ci 111ulrr/iiriildmmas ge

mensamma \'llrd11ad. 1i/lkommc'r riir

rrn 1111 llflf!hiira bidraget den som har 
vårdnaden om barnet. 

Allmän försäkringskassa får på framställning av barnavårdsniimnd för

ordna al\ allmänt barnbidrag för barn. som genom barnavårdsnämndens 
försorg placerats i enskilt hem. skall uppbäras av den som fostrar barnet. 

Har barnet placerats i enskilt hem av ::innan iin barnavårdsnämnd. får sådant 

fiirordnande meddelas på framstiillning av den som enligt första stycket 

uppbiir bidraget. 

Denna lag träder kraft den I januari 1977. 

6 Förslag till 
Lag om ändring i militärersättningsförordningen (1950:261) 

I hirigenom föreskrives frt1ga 0111 militiirersiittningsförordningen 

( 1950:261) 
dt'ls att rubriken och 7 ~ 3 mom. skall ha nedan angivna lydelse. 
dt'/1· att ordet "förordning"' skall bytas ut mot "Jag". 
d('/1 att i I \ 2 1110111. ordet "krigsmakten" skall bytas ut mot "försvars

makten"'. 
dels att i 11 ~ 3 1110111. ordet "Konungen'" skall bytas ut mot "regeringen". 

N1mm111de !rdelw Fiirrslagr11 lvdelse 

Viirordning om ersättning i anlcd- Militärcrsättningslaiz 
ning :n· krop1>sskada. ådragen un-
der militärtjänstgiiring (militärer-
sättni ngsförordning) 

3 1110111. Varje barn till den avlidne 3 11111111. 1 Varje barn till den avlidne 

iiger till och med den månad. under äger till och med den månad. under 

vilken det fyller nitton :ir. uppbiira vilken det fyller nitton år, uppb~ira 

livriinta med belopp, som motsvarar livriinta med belopp, som motsvarar 

I Sen~1stc lydelse 1971 :897. 
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en sjiitteclel av elen avliclnes årliga ar
betsförtjänst. .Ä.r barnet efter sagda 
tidpunkt till fdljcl av sjukdom eller 

annan dylik orsak ur stånd att själv 

försörja sig, skall livräntan utgå, så 

liinge anledningen till den bristande 

försörjningsförmågan fortfar, dock 

liingst till och med elen månad, un

der vilken barnet fyller tjuguett [ir. 

Livränta skall dock ej utgå 1ill ham 

1110111 iik1e11skap. därc'sf elen avlidne 

enligt avtal som iir bindande för bar

net åtagit sig att till dess underhåll 

utgiva visst belopp en gång för alla. 

Var den avlidne gift. skall med 

eget barn likställas jämväl makens 

barn i 1idigare gi/ic e//rr 1110111 äkti'n

skap. såvida barnet stod under ma

kens vårdnad; dock skall livränta till 

barn som nu nämnts ej utgå efter 

kvinna, med mindre barnet genom 

hennes frånfälle kommer att sakna 

erforderligt u nclerhål I. 

Föreslagen lydelse 

en sjiitteclel av den avliclnes årliga 

arbetsförtjiinst. Ar barnet efter sagda 
tidpunkt till följd av sjukdom eller 

annan dylik orsak ur stånd att sjiilv 

försörja sig, skall livräntan utgå. så 

lfoge anledningen till den bristande 

försörjningsfi.irmågan fortfor, dock 

liingst till och med elen månad. un

der vilken barnet fyller tjuguett år. 
Livriinta skall dock ej utgå, 0111 elen 

avlidne enligt avtal som iir bindande 

för barnet åtagit sig att till dess un
derhåll utgiva visst belopp en gång 

för alla. 

Var den avlidne gift. skall med 

eget barn liks@las jämväl makens 

barn, såvida barnet stod under ma

kens vårdnad; dock skall livränta till 

barn som nu nämnts ej utgf1 efter 
kvinna. med mindre barnet genom 

hennes frånfälle kommer att sakna 

erforderligt underhåll. 

Denna lag träder i kraft den I januari 1977. 
Förekommer i lag eller annan författning hiinvisning till militiirersiitt

ningsförorclningen. skall hiinvisningen i stiillet avse mililiirersiittningslagen. 

7 .Fiirslag till 
Lag om ändring i lagen (1954:243) om yrkesskadeförsäkring 

Härigenom föreskrives att 21 ~ lagen ( 1954:243) om yrkesskadeförsiikring 
skall ha nedan angivna lydelse. 

Numrandc lvdl'lse Fiiresfagen lrdel~e 

21 ~I 

Varje barn till den avlidne äger till Varje barn till den avlidne iiger till 

och med den månad. under vilken och med elen månad. under vilken 
det fyller nitton år. uppbära livränta det f"yller nitton år. uppbiira livriima 

med belopp. som motsvarar en sjät- med belopp, som motsvarar en sjiil-

1 Senaste lydelse 1471 :882. 

19 Riksdagen N7o. I sam/. Sr /711 
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tedel av den avlidnes årliga arbets
förtjänst. Är barnet efter sagda tid
punkt till följd av sjukdom eller an
nan dylik orsak ur stånd att själv för
sörja sig, skall livräntan utgå, så 

länge anledningen till den bristande 
försörjningsförmågan fortfar. dock 
längst till och med den månad, un

der vilken barnet fyller tjuguett år. 
Livränta skall dock ej utgå 1ill ham 

utom iilaenskap, därest den avlidne 
enligt avtal som är bindande för bar

net. åtagit sig att till dess underhåll 
utgiva visst belopp en gång för alla, 

Var den avlidne gift, skall med 

eget barn likställas jämväl makens 
barn i lidigare gi/ic eller 111om iik1c11-

skap. såvida barnet stod under ma
kens vårdnad: dock skall livränta till 
barn som nu nämnts ej utgå efter 
kvinna, med mindre barnet genom 
hennes frånfälle kommer att sakna 
erforderligt underhåll. 
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Föreslagen lydelse 

tedcl av den avlidnes årliga arbets
förtjänst. Är barnet efter sagda tid
punkt till följd av sjukdom eller an

nan dylik orsak ur stånd att själv för
sörja sig, skall livräntan utgå. så 

!Hnge anledningen till den bristande 
försörjningsförmågan fortfar. dock 
Wngst till och med elen månad. un
der vilken barnet fyller tjuguett år. 

Livriinta skall dock ej utgå, om den 
avlidne enligt avtal som iir bindande 
för barnet åtagit sig utt till dess un
derhåll utgiva visst belopp en gång 
för alla. 

Var elen avlidne gift, skall med 
eget barn likställas jämväl makens 
barn, såvida barnet stod under ma

kens viirdnad: dock skall livriinta till 
barn som nu nämnts ej utgå efter 
kvinna med mindre barnet genom 
hennes frånfälle kommer att sakna 
erforderligt u nderhål I. 

Denna lag träder kraft elen I januari 1977. 

8 Förslag till 
Lag om ändring i lagen (1958:642) angående blodundersökning 
m. m. i mål om äktenskaplig börd eller vid utredning av faderskapet 
till barn utom äktenskap 

Härigenom föreskrives i fr[tga om lagen 11958:642) angående biodunder
sökning m. m. i mål om iiktenskaplig börd eller vid utredning av faderskapet 
till barn utom äktenskap1 

dl'f~ att 7 ~ skall upphöra att giilla. 
dels att rubriken till lagen samt I. 5 och 6 ~~ skall ha nedan angivna 

lydelse. 

I Senaste lydelse av lagens rubrik 1969:619. 
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Lag angåendl' blodundersökning Lag om blodundersökning m. m. 
m. m. i mål om äktenskaplig börd ,·id utrtc>dning aY faderskap 
eller ,·id utredning a\· fadtc>rskapet 
till barn utom äktenskap 

I mål om äkrenskap{f~ biird eller 0111 

/äderskaper rill bam urom äkrenskap 

äger rätten, där det yrkas av part eller 
eljest finnes erforderligt. förordna att 
blodundersökning eller annan un
dersökning rörande lirftliga egenska
per, som kan ske utan nämnvärt 
men, skall äga rum med avseende 
å modern och barnet äl'cnsom. såvitt 
angår mål om äkrenskaplig hiird. 

mannen i äktenskapet och, i mål om 
faderskaper fil/ barn 1110111 äkrenskap. 

man mot vilken talan föres. Före
kommer anledning till antagande, att 

annan haft samlag med modern å tid, 
då barnet kan vara avlat, md förord
nande om undersökning avsejämvHI 
honom. 

Innan förordnande meddelas, skall 
ril(/äl/e alf yflra sig lämnas den som 
förordnandet skulle avse. 

1 ' ' 

I mål om faderskap enligr 3 kap. 

.tiiräldrabalken kan rätten, där det yr
kas av part eller eljest finnes erfor
derligt. förordna att blodunclersök
ning eller annan undersökning rö
rande ärftliga egenskaper, som kan 
ske utan nämnv~irt men, skall äga 
rum med avseende på modern och 
barnet sa1111. såvitt angår mål omtör

klari11g alf l'iss man ej är/äder. man
nen i äktenskapet och, i mål om/äsr

s/äl/andc arfadcrskap. man mot vil
ken talan före!>. förekommer anled
ning till antagande att annan haft 
samlag med modern under tid då bar
net kan vara avlat, .far förordnande 
om undersökning avse jämväl ho

nom. 
Innan förordnande meddelas, skall 

elen som förordnandet skulle avse be

redas rilltälle alf ylfra sig. 

5 ,2 

' 

Har blod undersökning eller annan 
undersökning rörande ärftliga egen
skaper utförts på anmodan av bar

navårdsnämnd för utredning av fa

derskapcr rill barn 1/fo111 äklcnskap. 

skall nämnden ersätta kostnad som 

avses i 4 ~-

2 Senaste lydelse 1973:804. 

Har blodundersökning eller annan 
undersökning rörande ärftliga egen
skaper utrcirts på anmodan av bar

navårdsnämnd för utredning av .ta
derskap. skall niimnden ersätta kost

nad som avses i 4 \. 
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Föres talan omfaclerskape11ill barn 
lllnm äk1e11skap. äger 18 kap. 13 ~ rät
tegångsbalken motsvarande till1imp
ning i fråga om parts skyldighet att 

återgiilda harnavårdsn1imnd kostnad 
som ersatts enligt 5 ~-

Fiire1lag('ll /i ·delw• 

6 ~) 
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Föres talan omtäs1.1·1äl/a11cll' m·.fä

dcrskap. äger 18 kap. 13 * riittegångs
halken motsvarande tilliimpning i 
fråga om parts skyldighet att återgiil
da barnavårdsnämnd kostnad som 
ersatts enligt 5 ~. 

Denna lag träder i kraft den I januari 1977. 

3Senastc lydelse 1969:619. 

9 Förslag till 
Lag om ändring i barnavårdslagen (1960:97) 

Härigenom röreskrives att 12 * barnavårdslagen ( 1960:97) skall ha nedan an
givna lydelse. 

:V111·ara11dc (rclelse Fiires/age11 ll'lle/sc 

Om kon_imunfullm1iktige så bestiimma. iiger harnavarclsniimnden upp
draga åt siirskild avdelning, bestående av ledamöter eller suppleanter i nämn
den. eller åt ledamot eller suppleant eller åt tjiinsteman hos kommunen 
att pä niimndens vägnar avgöra vissa grupper av iirenclen. vilkas beskaffenhet 
skall angivas i fullmäktiges beslut. l"iimnden mä dock il'.ke annorledes iin 
genom samfällt beslut 

I. utdöma förelagt vite. 
2. vidtaga ätgiird enligt 26 ~. 2. 3 eller 4 eller enligt 29 eller 30 ~ eller 

göra framställning om intagning i ungdomsvårdsskola. 
3. meddela beslut som avses i 46 ~ andra stycket. tillstimd eller förhands

besked som avses i 4 7 ~eller förhud som avses i 50 eller 51 ~. 

4. rullgöra vad som ankommer på 
niimnden enligt foriildrabalken i 

andra avseenden än som sägs i 3 kap. 

] clli'r 4 f 7 kap. 2 eller 7 ~-om av
talet ej innefattar åtagande att utge 

1 Senaste lydelse 1973:808. 

4. fullgöra vad som ankommer på 
niimnclen enligt förilldrabalkcn i 
andra avseenden iin som siigs i I kap. 

4 : . .! A(lf'. I l'//cr 7 .'. 7 kap. 2 eller 
7 ~.om avtalet ej innel:1ttar föag:ande 
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engängsbelopp, eller lO kafl. 11 ~. ,,,,_ 

ligl 5 1' /agc11 (/ 969:fiJSJ 11111 /i1s1S1ii/

la11de m'.fiulenka{lel fil/ ham 11111111 <ik-

1c11skap. enligt 5 ~ lagen ( 194 7:529) 

om allmiinna barnbidrag eller enligt 

9, 11 eller 18 ~ lagen (1964: 143) om 

bidragsförskott eller 
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1:6r('s/ugc11 lydelse 

att utge engångsbelopp, eller 7 kafl. 

11 ~-enligt 5 ~lagen (1947:529) om 

allmiinna barnbidrag eller enligt 9, 11 

eller 18 * lagen <1964: 143) om bi

dragsförskott eller 

5. göra framstiillning eller avgi\'a yttrande till kommunfullmiiktige. 

Hes I ut som fattats på grunda v uppdrag enligt första stycket skal I an miilas vid 

niimndens niista sammantriide. 

Denna lag triider i kraft den januari 1977. 

10 Förslag till 
Lag om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring 

I färigenom föreskrives att 8 kap. 5 ~ lagen (( 962:381) om allmiin för

siikring1 .skall ha nedan angivna lydelse 

;V111·mw1de ~rcil'lw Fiirc.1/age11 !rdelw 

8 kap. 

'i ' - ' 

Riitt till folkpension i form av ham{lensio11 tillkommer barn. vars foder 

eller moder eller båda lliriildrar a\·lidit och som icke fyllt aderton år. 

Har avliden föriildcr enligt avtal. 

som iir bindande för bam 11/0111 äk-

1c11ska11. åtagit sig att till dess under

håll utgiva visst belopp en gäng för 

alla. föreligger riitt till barnpension 

endast i den män pensionen över

stiger en livriinta, som inköpts eller 

kunnat inköpas åt barnet för en

gångsbeloppet. 

Har avliden föriilder enligt avtal 

som iir bindande för harnc1 åtagit sig 

att till dess underhåll utgiva visst be

lopp en gång för alla, föreligger riitt 

till barnpension endast i den mån 

pensionen överstiger en livränta. 

som inköpts eller kunnat inköpas åt 

barnet for engångsbeloppet. 

Denna lag triider i kraft den 1 januari 1977. 

1 lagen omtrydd 1973:908. 
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N111·r.m.111de lydelse Föreslagen lydelse 

11 Förslag till 
Lag om ändring i namnlagen (1963:521) 

Härigenom föreskrives att 1, 2, 15 och 37 ~~ namnlagen ( 1963:521) skall 

ha nedan angivna lydelse. 

N11mra11dc (l'lle/sc 

Barn i äktenskap förvärvar vid fö

delsen/adl'ms släktnamn. 

1 ' ' 

Föreslagen lrclelse 

Ar l'id bams _/lidelse modem gi/i. 

förviirvar bar1w1 vid födelsen makens 

sHiktnamn, om del t~i./Dre bamels/ii

delsc harfastslällts alt annan än ma

/.;.('11 är/iu/er till barnet. Mo1svarancle 

gäller. 0111 modem l'id bamcls/iicle/se 

är änka och hennes make har ar/iilil 

pd sådan lid all bamel kan rara al'/at 
des~/iirin na n. 

Barn under aderton tir. som erhåller Barn l'ars/iiräldrar ingå äktenskap 
iik1c11skapl~~ börd genom a11 .fiirälcl- med varandra förvärvar därvid fa-

rorna ingå äktenskap med varandra, derns släkt namn, om hamer är under 
förviirvar cliirvid faderns sliiktnamn. aderton dr. /ngd .fiirii/drama äk1e11-

Får barn äktenskap/~~ biircl sedan de! skap sedan barnet fyllt aderton år,./år 
fyllt aderton år. äger barnet genom barnet genom anmlilan hos pastor an-
anmälan hos pastor antaga faderns taga faderns sfäktnamn. 
släktnamn. 

Barn i äktenskap. som ej.fiJ/1 ader
ton år. md genom anmälan hos pas

tor antaga det släktnamn modern 
hade som ogift. så/i"a1111 rätten funnit 
namnbytet vara förenligt med bar
nets bästa. Har barn i iikte11skap fyllt 
aderton år md barnet. om särskilda 
sklil iiro diinill. efter ansökan hos 

namnmyndigheten erhålla sWkt
namn som 1111 sagts. 

Barn, som har /iirrän·m sliik111a11111 

enligt .första eller andra s11·t'ket och 

som är under aderton år. /dr genom 
anmälan hos pastor antaga det sliikt
namn modern hade som ogift. 0111 

rätten funnit namnbytet vara fören
ligt med barnets biista. Har harne1 

fyllt aderton år .fdr barnet. om s~ir

skilda skiil fiircl(~ga. ef'ler ansökan 

hos namnmyndigheten erhålla 1110-

clems släkt11a11111 som ogi/i. 
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N11rara11Je lydelse 

Bam 11w111 äkremka{! förviirvar vid 
födelsen moderns sliiklnamn. Har 
modern förviirval sill namn genom 
vigsel .~!!er genom anmiilan som av

ses i 6 ~ andra stycket. må barnet 
genom <111mälan hos pastor antaga 
det sliiktnamn modern hade som 
ogift. 

Bam 1110111 iikre11ska11 11ui ge110111 

a11111iila11 hos 11asror <111raga /iulems 

sliikr11a11111. 

Fiirklaras 11ågo11 icke hal'a äkte11-

skaf!Nt: hiird och har hans moder an

nat släk1namn iin mannen, förlorar 
han dennes sliiktnamn och förvärvar 

i stiillet moderns sliiktnamn. Om 
synnerliga skäl äro därtill. må dock 
rlitten tillåta att ha11 behåller man
nens namn. 

2<)5 

F<ireslag,·11 (1·de/se 

I (/////(/I.fäll iill SO/Il ll\"Sl'S i I : /iil"l"fll 
srrckct förviirvar ham vid födelsen 
moderns sliiklnamn. l lar modern 
flirdr\al sill namn genom vigsel el
ler genom anmiilan som avses i 6 ~ 
andra styckel,/ilr barnet genom an
miilan hos pastor amaga det sliikl
namn modern hade som ogill. Bar

nei.fi/r 11cksd gl'110111 a11111iila11 hos f!<IS

ror antaga /ildcms shikt11a11111. 

Har bam /iirl'iirl'at 1·is> mans sliikt-

11a11111 enl~i.:t I : .första elll'I" andra 

sn·cket ochtilststiillcs all 111a1111e11 icke 

är .tiuler till harlll'f samt har barnets 

moder annat sHiktnamn, förlorar bar-

11er mannens släkt namn och förvärvar 
i sllillcl moderns släktnamn. Fiirelig

ga syn ner I iga skä!Jår dock riillen t i 11-
låta att barnet behåller mannens sliikt-
namn. 

Jn 

Ansökan om förklaring att namnbyle. som avses i I ~ tredje s1ycke1. 
3 ~ andra stycket. 4, 5 eller 12 ~- iir förenlig! med barnets blisla upptages 
av elen riitt som har all upplaga fråga rörande vårdnaden om barnel. 

Ansökan 0111 riillms rillSllind enligt 

15 c all.fil hchdlla släkr1w11111 llf!plages 

m· den räl/ där mdler 11111/iull'l"skap är 

a11hci11gfr.:r cll<'r. 11111 sådal/( mdl ei iir 

a11hii11g~r.:r. m· den ri.il! som har all 

11/!f!taga /i"dga riirande 1·ård11adc11 0111 

bamct eller ar ri:illrn i den orr diir har-

11cr har sill hcml'i.\f. 

Denna lag 1riider i krafl den 1 januari 1977. 
1 Senaste lydelse I %9:622. 
2 Senaste lydelse 1973:657. 
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12 Förslag till 

Lag om ändring i införsellagen (1968:621) 

I lärigenom föreskrives alt 5 ~ i nfårsel lagen ( 1968:621 ) skall ha nedan angiv
na lydelse. 

S11rnra11dc lrclc/sc Fiires/age11 lrclclse 

Införsel för underhållsbidrag får iiga rum, om bidraget iir fastst~illt genom 
skriftlig, av tvä personer bevittnad förbindelse eller genom lagakraftvunnen 
dom eller beslut som fårverkstiillas lika med sådan dom. Vidare llirutsiittes, att 
antingen bidragsbelopp, som enligt andra stycket får uttagas, utestår obetalt el
lergiildeniiren \'id tvi'leller flera tillfällen under de tvåsenasteftren !lire införsel
beslutet har undcrlt!lit all betala i riitt tid och det ~ir anledning antaga att detta 
skall upprepas. 

Genom inforsel får uttagas endast 
bidragsbelopp som förfallit till betal
ning tidigast två år före början av den 
kalendermånad under vilken verk
stiilligheten skall ske. J id til/ii111p11i11g 

m· md .10111 1111 sagts skall hic/mg som 

ar.1·cs i 7 kap. I O .1' . .fiiräldrahalk1'11 <:i 
a11s1'.1.fiirfii/let till betalning i1111a11 det 

h/irit /ll'stiimt till he/Of1{1i't. 

Genom införsel får uttagas endast 
bidragsbelopp som förfallit till betal
ning tidigast två år före bö~jan av den 
kalendermånad under vilken vcrk

st~illighcten skall ske. 

Genom inforsel får ej uttagas annat bi dragsbelopp än sådant som är llirfallet 
när verks@lighet skall ske eller som förfaller näst därefter. 

Denna lag tr~ider i kraft den 1 januari 1977. 

13 Fiirslag till 
Lag om ändring i lagen (1969:620) om ersättning i \'issa fall för ut
girna underhållsbidrag 

1 liirigenom föreskri\·es att I och 2 ~~ lagen !I 969:620) om crsiillning i 
vissa fall för utgivna underhällsbidrag skall ha nedan angivna lydelse. 

;\'11ranmde /rc/C'/.'<· 

Den som p[1 grunda\' tomrdnande Den som p<I grund av förordnande 
enligt _,o k1111. Il ' i\iriildrabalken ut- enligt 7 k1w J _, : flirfälrabalkcn i 

gi\·it underhållsbidrag till barn 11tn111 111d/ um/i1ststiilla11de arfiulerskafl ut-

iiktemkal' eller till hamet.1· 111oder har givit underhdllsbidrag till barn har 

1 Si::nasti:: lydels.: 1 '!73:805. 
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riitt all av allrnUnna medel återfa vad 

han utgivit, om domstolen genom 

dom eller beslut som vunnit laga 
kraft skilt mälet frän sig utan att 
mannen blivit underhållsskyldig. 

297 

riill att av allmiinna medel <lterrn vad 
han utgivit, om domstolen genom 

dom eller beslut som vunnit laga 
kraft skilt malet fr:)n sig utan all 
mannen blivit underh[tllsskyldig. 

Vad som siigs i första stycket om riitt till ersiittning av allmiinna medel 

gliller rn.:kså tör det fall att underhållsbidrag utgivits på grund av att mannen 

i skriftlig, av två personer bevittnad handling. som godklints av barnavårds

niimnden. åtagit sig att utge underhåll för tid, intill dess resultatet av blod

undersökning om faderskapet föreligger. och blodundersökningen visar att 

han icke kan vara fader till barnet. Ar hans faderskap enligt biodunder

sökningen osannolikt, har han rlitt till ersiittning l'iir utgivna underhålls

bidrag, st1vida talan om faderskapet icke viickes mot honom inom sex må
nader frän det utlåtandet över blodundersökningen f'örelåg. Oavsett resultatet 

av blodunclersökningen föreligger riitt till ers1illning. om han genom la

gakraftvunnen dom friats fd\n faderskapet eller om annan man på grund 

av lagakraftvunnen dom eller erkiinnande ilr att anse som fader till barnet. 

Om faderskapet till barn 1110111 iik

f('lls/.:.ap faststlillts genom erkiinnande 

och detta förklarats ogiltigt genom 

lagakrathunnen dom, har mannen 
riill att av allmUnna medel återf(1 vad 

han enligt dom eller avtal utgivit i 
underhållsbidrag till barnet och 1110-

dem. Detsamma giiller om faderska
pet foststiillts genom dl)lll och 111an
ncn efter anlitande av siirskilt riitts
medcl friats fr;'\n faderskapet genom 
lagak ra ft \' u n ncn dom. 

) ' - ' 

Om faderskapet till barn L1stst~illts 

genom erkiinnancle och detta forkla

rats ogiltigt genom lagakraftvunnen 
dom, har mannen riill att av allmiin

na medel {lterfä vad han enligt dom 

eller avtal utgivit i underhållsbidrag 
till barnet. Detsamma giiller om fo
derskapet fastställts genom dom och 
mannen efter anlitande av s;irskilt 
riittsmeclel friats från faderskapet 
genom lagakraftvunnen dom. 

Denna lag triider i kraft den 1 januari 1977. Aldre bestiimmelser gliller dock 
allt,iiimt i fräga om underhållsbidrag som har utgivits till barnets moder på 

grund av förordnande eller åtagande söm anges i bestiimmclserna. 

14 Förslag till 
Lag om ändring i rättshjälpslagen (1972:429) 

Hiirigenom föreskrives att l) ~ riittshjiilpslagen ( 1972:42l.J) skall ha nedan 

angirna lydelse. 
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9' ' 
Vid allmiin riittshjiilp bet:llar staten knstnaderna i den rjttsliga angelii

genhet som riittshjiilpen avser. lkstiimmelser om att den r:ittssökande har 

att sjiilv helt eller delvis betala kostnad for r:ittshjiilp linns i 16 ~ andra 

stycket och n ~ första stycket andra punkten. 

S:lsom kl)Stnad för riittshjiilpen anses den riittssiikandes kostnad tör 

I. bitriide som varit behövligt för tilh·aratagande av den riittssökandes 

riitL 

2. bevisning vid allmiin domstol. krigsriitt. arbetsdomstolen eller bo

stadsdomstnlen samt nöddndig utredning i angel:igenhet. som kan komma 

under sådan domstols prövning eller som skall prövas av skiljcmiin. 

3. utredning i angeliigenhet som skall prii\·as a\ lön·altningsdomstol eller 

forvaltningsmyndighet om utredningen iir skiiligen p~1kallad för tilh·arata

gande av den riittssökancles riitt och ej kan erh[tllas genom myndigheten. 

4. resa och uppehiilk för elen riitts

sökancle eller hans stiillföretriiclare 

och för vimlare eller annan. som 

måste anlitas i samband med insUl
lelse inför domstol eller annan myn

dighet. om personlig inställelse 
älagts. eller i samband med instiil-

lclse för bloclunclcrsökning eller an

nan undersökning rörande iirftliga 

egenskaper i m[1I om iik11'11.1ka1>fig 

hiird c/l('r .fi11/erskape1 1i/I barn 1110111 

iik1c11skap. 

4. resa och upphiille for den riitts

sökande eller hans stiilllliretriidare 

m:h för \"itrdare eller annan. som 

måste anlitas i samband med instiil

lelse in for domstol eller annan myn

dighet. om personlig instiillelse 
alagts. eller i samband med ins@-

lelse för bfodundersökning eller an
nan undersökning rörande iirl"tliga 

egenskaper i mål om.tädcrskap enlig! 

3 kcw .fiirii/clrahalken. 

5. avgift som enligt expeditionskungörelsen (] 964:618) utgår för ansökan 

och expedition vid allmiin domstol. krigsriitt. :1rbetsdomstolen eller bo

stadsclomstolen. dock ej i fråga 0111 s~1dan r;ittens expedition som utfardas 

endast på siirskilcl begiiran om ii.:ke expeditionen begiires innan avgörandet 

i huvudsaken vunnit laga kraft. samt avgift som utgfa enligt exekutions

avgil'tskungörelsen (1971:1027'. 

6. kungörelse i mål eller iirencle vid allmiin domstol, krigsriitl. arbets

domstolen eller bostadsdomstolen. 

7. vad a\· allmiinna medel utgiitt 

ersiittning för översiittning elkr i 

ersiittning enligt 4 eller 5 ~ lagen 

l 1958:642) angående blod undersök

ning m. m. i mil/ 0111 äk1e11skapl~i!. 

1 l.yckl'ic enligt pn>p. ! lJ75/76A7. 

7. \"ad av allmiinna medel utg<ltt 

crsiittning för övers;i11ning eller i 

L'rsiittning enligt 4 eller 5 ~ 1~1gen 

( 1958:642) 0111 blodunclersökning 

m. m. vid utredning av /illlcrskap el-
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NuraranJe lyJelse 

brird eller vid utredning avfilllerska

/h'f 1i/I bam 11111111 äk1cnska11 eller en
ligt föreskrift i r:itteg{mgsbalken eller 
3 ~ första stycket n:imnda lag for be
visni_ng som rätten sjiilvmant föran
staltat om, 

Fiires/agcn lyJL'ise 

lerenligt föreskrift i riilteg{tngsbalken 
eller 3 ~första stycket niimnda lag för 
bevisning som riitten sjiilvmant för
anstaltat om, 

8. skiftesman som av domstol förordnats att verkstiilla bodelning med 
anledning av iiktenskapsskillnad eller boskillnad. 

Säsom kostnad för bcv isn i ng enligt 
andra stycket 2 anses ej den riittssö
kandes kostnad för blodundersök
ning eller annan undersökning röran
de iirfiliga egenskaper i mål om iiktl'll

skaplig biird eller/iulcrskapcl 1il/ flarn 

1110111 äk1cnskap. 

Sttsom kostnad för bevisning enligt 
andra stycket 2 anses ej den riittssö
kandes kostnad för blodundersök
ning eller annan undersökning röran
de iirftliga egenskaper i mål omfiulcr

ska11 l'llligt 3 kap . .fiiriiltlrahalkl'n. 

Denna lag triider i kraft den 1 januari 1977. 

15 Förslag till 
Lag om ändring i studiestödslagen (1973:349) 

1 liirigenom föreskrives att 3 kap. 28 ~ studiestödslagen (J 973:349)1 skall 
ha nedan angivna lydelse. 

/Vurarande lrddl"C Uircs/agen lrdef'ic 

3 kap. 

28 ~ 

f-1 ar make under sin rardnad barn 
i ridigarc gific eller 11111111 äk1rnskap. 

skall vid prövning av fråga om bar
nets riitt till studiehjiilp andra ma
kens inkomst och förmögenhet be
aktas i stiillet för inkomst och för
mögenhet hos den av barnets fiir
iildrar som iir skild fr[m v{trdnaden. 

.·i"r make ensam rdrdnadsha\'llrcfiir 

barn som ej iir iircn andra makens 

bam. skall vid prövning av fråga om 
barnets riitt till studiehjiilp andra ma

kens inkomst och förmögenhet beak
tas i stiil lct för inkomst och förmögen
het hos den av barnets IOriildrar som 

iir skild från V<'irdnaden. 

Denna lag triicler i kraft den I januari 1977. 

I Lagen omtryckt 1975:359. 
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LAGRÅDET 

Utdrag 
PROTOKOLL 

300 

vid sammanträde 

1976-02·27 

Närrnrande: justitierådet Gyllensvlird. regeringsri1det Nordlund, justitierå

det Ulveson. justitierådet Erik Nyman. 

Enligt lagrådet den 13 februari 1976 tillhandakommet utdrag av protokoll 

vid regeringssammantrlide elen 23 oktober 1975 har regeringen på hemstlillan 
av statsrädet Lidbom beslutat inhlimta lagrädets yttrande över förslag till 

I. 

2. 
3. 

lag om 

lag om 
lag om 

lindring 

iindring 
iindring 

l'öriildrabalken, 

brottsbalken. 
utsökningslagen (1877 nr 31 s. 1). 

4. lag om ändring i lagen ( 1924:322) om v[1rd av omyndigs drdehand

lingar. 
5. lag om lindring lagen ( 1947:529) om allmlinna barnbidrag. 

6. 
7. 

8. 

lag om iindring 
lag om lindring 

mil itiirerslittningsförordni ngen ( 1950:261 ), 

lagen ( 1954:243) om yrkesskadeförslikring. 
lag om lindring i lagen ( 1958:642) angi1ende blod undersökning m. m. 

i mål 0111 äktenskaplig börd eller vid utredning av faderskapet till 

barn utom äktenskap. 
9. lag om lindring barnavårdslagen ( 1960:97), 

10. lag om lindring lagen ( 1962:381) om allmlin mrsiikring. 
11. lag om ändring namnlagen (] 963:521 ). 
12. lag om lindring i införsellagen (]968:621). 
13. lag om iindring i lagen ( 1969:620) om ersUttning i vissa fall för utgivna 

underhållsbidrag. 
14. lag om iindring röttshjlilpslagen ( 1972:429). 

15. lag om lindring i studiestödslagcn ( 1973:349). 

Förslagen, som finns bilagda detta protokoll. har inför lagrådet foredragits 

a\· hovrlittsassessorn lngegerd Sarman. 

Förslagen foranleder följande yttrande av lagrdde1: 

Allmänna s~·npunkter 

De lagiindringar som föreslås i remissen innebiir, att familjelagstiftningen 

reformeras i två skilda hiinseenden. I båda fallen - såviil betriiffande fa
<lerskapsreglerna som i vad giiller bestiimmelserna om vårdnaden om barn 

- lir det fråga om att tillgodose reformbehov som i olika sammanhang har 
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gjort sig giillande och att tillhandahålla likartade lösningar för samlevnads
förhållanden oberoende av om äktenskap föreligger eller ej. De nu föreslagna 

lagändringarna utgör ett led i det redan inledda reformarbetet på famil

jerättens område och ligger i linje med de lagstiftningsåtgärder som har 
vidtagits på området under senare år. Mot den allmiinna inriktningen av 

de nu aktuella åtgärderna finns det enligt lagrådets mening inte något att 

erinra. Lagrådet vill emellertid med anledning av några av de föreslagna 

vårdnadsreglerna understryka. att den vägledande synpunkten vid dom

stolarnas och myndigheternas bedömning av vårdnadsfrågor alltjämt skall 

vara att barnens bästa tillgodoses och att föräldrarnas personliga önskemål 

av att ha hand om vårdnaden eller att utöva umgiingesrätt inte får gå ut 

över barnen. 

I lagtekniskt hänseende föreslås tämligen genomgripande ändringar. 

Främst beror detta på att, i enlighet med vad som förutsattes redan vid 

tillkomsten 1969 av lagen om faststiillande av faderskapet till harn utom 

äktenskap, bestiimmelserna i den lagen nu förs över till FB. Detta medför 

att balkens disposition måste ändras och att en stor del av de processuella 

reglerna i 20 kap. bör flyttas till andra kapitel. Det är givet att vissa, inte 

helt lättlösta problem uppkommer vid en partiell reform, som innebär så 

betydande förändringar. Enligt lagrådets mening har svårigheterna på det 

stora hela kunnat bemästras tillfredsställande. 

Speciella svårigheter har mött som följd av att termerna äktenskaplig 

börd. barn i äktenskap och barn utom äktenskap föreslås bli utmönstrade 

ur lagstiftningen. Dessa svårigheter gör sig kanske mest gällande utanför 
FB:s eget område, t. ex. i namnlagen, lagen om svenskt medborgarskap 

och religionsfrihetslagen. Man tvingas där till omskrivningur med gansk<J 

långa formuleringar som följd. Lagrådet ansluter sig emellertid till den prin
dpiclla uppfattningen att termerna i fråga nu bör utgå, och lagrådet kan 
inte finna att konsekvenserna betrliffancle lagtexternas utformning behöver 

bli sådana att de inte kan godtas. 

Ytterligare skall inledningsvis endast beröras den språkliga utformningen 
av de lindringar i FB som föreslås i remissen. I de nya lagbestämmelserna 
har språket så till vida anpassats till de ursprungliga staclgandena, att plu
ralformen av prejudikatverb kommit till anviindning. En viss modernisering 
har skett i de delar av balken som nu tas upp till behandling. Därvid har 

man dock inte varit helt konsekvent. Sålunda har exempelvis orden "må" 

och "liger" i regel ersatts med "får" eller "kan" men i flera fall fått stå 

kvar. Ibland har moderniseringen resulterat i att man fått en blandning 

mellan gammalt och nytt som ger ett föga tilltalande intryck. När exempelvis 

till JO kap. överförts vissa stadganden från 20 kap. har det i dessa ofta 

förekommande uttrycket ''elen om vars försättande i omynclighet iir fråga" 

ändrats till "elen vars försättande i omyndighet det är fråga om". Här borde 

man antingen ha behållit det gamla uttrycksslittet eller gått raclik_alare fram. 
Efter de lindringar i balken som genomfördes 1974 och de som nu förölås 
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kommer balken i språkligt hänseende inte att ge samma intryck av en en
hetlig och viil genomarbetad lagstiftningsprodukt som den gjorde från början. 
Det är önskvärt. att man vid det fortsatta reformarbetet försöker ge balken 
en mera enhetlig språkdräkt. 

Förslaget till lag om ändring i föräldrabalken 

I kap. 

Mot det sakliga innehållet i denna paragraf har lagrådet ej något att erinra. 
Som redan har framgått anser lagrådet att termerna äktenskaplig börd, barn 
i äktenskap och barn utom iiktenskap nu kan rensas ut ur lagstiftningen. 
Emellertid är det enligt lagrådets mening lämpligt att något närmare än 
som har skett i det remitterade förslaget knyta an till den terminologi som 
hittills har anviints i FB och flera andra lagar, såsom namnlagen och lagen 
om svenskt medborgarskap. Det är exempelvis önskvärt att undvika ut

trycken "änka" och "make" och att formulera presumtionsreglerna så att 
de genomgående avser förhållandena vid tiden för barnets födelse. Lagtexten 
kan diirigenom göras enklare och mera enhetlig. Lagrådet anser det vidare 
vara en vinst. om paragrafens innehåll skrivs samman till ett stycke. Detta 
underlättas om man. som lagrådet föreslår i det följande, till 2 ~ för även 
reglerna om hävande av faderskapspresumtionen genom att mannen i äk
tenskapet godkänner ett av annan man liimnat faderskapserk:innande. 

Lagrådet föreslår av dessa skäl att I ~ utformas på följande sätt: "Är 
vid barns fodelse modern gift, skall mannen i äktenskapet anses som barnets 

fader, om ej annat följer av 2 *· Detsamma gäller. om äktenskapet har upp
lösts genom mannens död och barnet födes inom sådan tid efter dödsfallet 
att det kan vara avlat dessförinnan." 

I flera paragrafer i forslaget till lindringar i FB hänvisas till I * första 
stycket. Om paragrafen skrivs ihop till ett stycke. bör dessa hlinvisningar 
jämkas. 

Utformas I ~ så som lagrådet nyss har föreslagit kan i ingressen till 2 ~ 
orden "man som avses i I ~ första stycket" liimpligen bytas ut mot "mannen 

i iiktenskapet". 
Beträffande punkterna I och 2 i fortsiittningen av paragrafen har lagrådet 

ej något att anföra. Punkten 3 innebär i förhållande till motsvarande regel 
i nuvarande 2 kap. 4 ~ FB en lindring som inte har berörts i remissprotokollet. 
Det nu giillande stadgandet har en siirskild betydelse genom att det innehåller 
en bevisbörderegel. Utreds det att makarna ej varit gifta under koncep-
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tionstiden eller att de under den tiden levde åtskilda av skiil som anges 
i stadgandet. kan bördstalan bifallas. om det ej görs sannolikt att makarna 

har haft samlag med varandra under samma tid. I de tiinkta fallen är alltså 
part som gör gällande att samlag har förekommit under konceptionstiden 
bevisskyldig för att denna uppgifr iir sannolik (jfr Walin. Kommentar till 
föräldrabalken m. m .. 2 uppi. 1971. s. 37). Med elen föreslagna lydelsen 
faller bevisbörderegeln bort och stadgandet förlorar diirigenom en del av 
sin praktiska betydelse. Förutsättningar för dess tilliimpning kan, på grund 

av bevissvårigheterna i denna typ av mål. knappast viintas föreligga i andm 
fall än sådana då barnets moder och den iikta mannen iir ense om att den 
äkta mannen ej är fader och de lämnar samstämmancle uppgifter om för
hållandena. Möjligen kan man ifrågasätta om regeln har någon verklig funk
tion att fylla vid sidan av de under punkterna I och 2 upptagna grunderna 
för faderskapspresumtionens hävande och den nu föreslagna utvägen att 
den äkta mannen godkiinner ett av annan man Wmnat faderskapserkän
nande. Såvitt lagrådet kan bedöma finns emellertid inte tillräckliga skiil 

vare sig för att låta stadgandet utgå eller för att formulera om det så att 
bcvisbördercgcln bibehålls. 

Det i punkten 3 använda uttrycket ··under det att makarna levde åtskilda" 

kan foran leda vissa svårigheter i tilliimpningen. I nuvarande 2 kap. 4 ~ krävs 
att den omständigheten att makarna levde åtskilda berodde på söndring 
mellan dem eller på att domstol hade förordnat om sammanlevnadens hä

vande. Därmed görs det otvetydigt att siirlevnaden skall vara av kvalificerat 
slag. Den omständigheten att. enligt förslaget. orsaken till siirlevnaden sak
nar betydelse får inte anses innebära att man kan ställa mindre krav på 

hur särlevnaden faktiskt har gestaltat sig. Ett första krav som måste ställas 
är uppenbarligen att makarna har haft skilda bostiider under konceptions

tiden (jfr NJA Il 1973 s. 151 0. Tillstyrkande hiirav kan exempelvis företes 
utdrag ur folkbokföringen som visar att makarna då var skrivna på skilda 
håll. Även när ett sådant utdrag föreligger kan emellertid någon av makarna 
påstå att de faktiskt levde samman eller att de väl levde åtskilda men iindå 
hade samlag med varandra. Att åstadkomma tillräcklig motbevisning mot 
detta kan tydligen möta stora svårigheter. 

Med hänsyn till vad som iir kiint om nuvarande giftermåls- och sam
manboendevanor (se SOU 1975:24 s. 169) finns det anledning att hysa någon 

tvekan om det befogade i att behålla en siirskild hävningsgrund för fall 
när barnet har avlats före iiktenskapet. En närmare utredning kan tiinkas 
visa att det finns skäl att i stiillet fasta avgörande vikt vid om barnet har 
avlats innan modern c)ch mannen började sammanbo eller möjligen att låta 
den ifrågavarande hlivningsgrundcn helt utgå. 

Sammanfattningsvis vill lagrådet framhålla. att de i punkten 3 upptagna 

reglerna bör övervägas på nytt niir lämpligt tillfälle ges. 
En väsentlig nyhet i det remitterade förslaget iir att presumtionen om 

den äkta mannens faderskap skall kunna hävas också genom att mannen 
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godkänner ett faderskapserkännande som i föreskriven ordning har lämnats 
av annan man. Detta möter i sak inte någon inviindning från lagrådets 
sida. I den föreslagna lagtexten har reglerna i ämnet skrivits in i 3 och 

4 **· Enligt lagrådets mening bör de i stället liimpligen föras samman i 
ett andra stycket i 2 ~och där förslagsvis få följande utformning: "Godkänner 

mannen skriftligen annan mans erkiinnande av faderskapet och har i fråga 

om erkiinnandet iakttagits bestämmelserna i 4 *· skall anses fastställt att 
mannen ej iir barnets fader. Erkännandet skall dock i detta fall alltid vara 
skriftligen godkänt av modern." 

J och 4 ~~ 

Genomförs lagrådets förslag att föra samman de nyss angivna reglerna 
i ett andra stycke i 2 *, bör andra punkten i första stycket av 3 * och andra 

stycket i 4 ~ utgå. 
Andra stycket i 3 ~ kan enligt lagrådets mening med fördel föras över 

till första stycket i 4 ~ och där utgöra en fjiirde punkt. Den i förslaget 
upptagna fjärde punkten i sistnämnda stycke bör i så fall brytas ut till ett 
nytt andra stycke. 

2 kap. 

I s 
' 
Enligt 3 kap. 4 * första stycket FB åligger det nu barnavårdsnämnden 

att. under vissa närmare angivna förutsättningar. sörja för att faderskapet 
till barn utom iiktenskap fastställs. och enligt 2 * faderskapslagen skall nämn
den i dess,, fall försöka utreda vem som är fader till barnet. Diiremot finns 
inte några siirskilda föreskrifter om skyldighet - eller befogenhet - för nämn
den att befatta sig med utredningen om faderskapet till barn i äktenskap. 

Första stycket i förevarande paragraf motsvarar i sak helt 3 kap. 4 ~ första 
stycket FB. Någon motsvarighet till fadcrskapslagens regel om skyldighet 
för barnavårdsniimnden att försöka utreda vem som är fader återlinns inte. 
Detta utgör enligt lagrådets mening en brist, bl. a. med hänsyn till att i 
!lera av de följande paragraferna i kapitlet talas om nämndens utredning. 
Lagrådet förordar diirför. all en regel i ämnet skrivs in i första stycket av 

paragrafen. exempelvis på följande siitt: "Skall ej enligt I kap. I ~ viss man 
anses som barns fader, åligger det barnavårdsnämnden att försöka utreda 

vem som lir fader till barnet och sörja för att faderskapet fastställes. om 
den---." 

Enligt den i andra stycket föreslagna regeln skall barnavårdsniimnden 
vissa fall också vara skyldig att utreda. om annan iin den äkta mannen 

kan vara fader till ett barn som enligt presumtionsregeln i I kap. I ~ skall 
anses vara den iikta mannens barn. Detta innehiir en betydelsefull nyhet. 
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Emellertid bör anmärkas att det även nu förekommer att barnavårdsnämnd 
medverkar i frågor om faderskapet till barn i äktenskap. Särskilt torde detta 
ske genom att niimnden. niir den finner skiil till det. viinder sig till ve
derbörande !Ormynderskapsdomstol och begär att domstolen skall utse god 
man all på barnets vägnar föra talan om att barnet saknar iiktcnskaplig 
börd (se bl. a. NJA 1952 s. 465 och 1965 s. 337). 

Som förutsättning för att barnavårdsnämnden skall vara skyldig att utreda 
om annan än den iikta mannen kan vara fader uppställer förslaget - utom 
att barnet skall ha viss anknytning till Sverige - dels att utredningen skall 
ha begärts av vårdnadshavare l'ör barnet. d. v. s. normalt modern, eller av 
den iikta mannen. dels att det skall finnas llimpligt. 

Kravet på att utredning skall ha begärts av vårdnadshavare eller mannen 
har inte närmare motiverats i remissprotokollet. Föredragande statsrådet 
uttalar endast helt allmänt, att han finner det uteslutet att införa en ordning 
enligt vilken en utomstående man skulle kunna påkalla utredning av fa
derskapet till ett barn som har fötts under ett äktenskap och till vilken 
alltså mannen i äktenskapet är att anse som fader. 

Lagrådet har inte något att erinra mot att barnavårdsnämndens skyldighet 
att ta upp utredning av ifrågavarande slag begränsas till fall då det har 
begärts av vårdnadshavare eller mannen i äktenskapet. Emellertid vill lag

rådet framhålla. att en sådan lösning inte får innebiira att nämnden skulle 

vara förhindrad att utreda andra fall än just dessa. Liksom hittills bör nämn
den kunna utan stöd av särskild bestämmelse medverka vid utredning om 
faderskapet till barn som har fötts under äktenskap, niir nämnden med 
hänsyn till barnets bästa och övriga omständigheter finner skiil till det. Ini
tiativ till en sådan utredning kan tas t. ex. av god man för barnet (jfr 18 

kap. 2 ~ första stycket FB) eller av modern även när hon inte har vårdnaden 

om barnet. Men barnavårdsnämnden bör också kunna företaga utredning 
på eget initiativ. Det bör understrykas att nämnden inte bör göra någon 
utredning som kan vara till men för barnet. 

För de fall då barnavårdsnämnden enligt förslaget skall vara skyldig att 
utreda frågan om den äkta mannens faderskap uppställs, som redan har 
nämnts. det kravet att utredningen skall finnas lämplig. Detta krav har 
något berörts i remissprotokollet. Det framhålls där att nämnden bör göra 
en viss förhandsprövning av det befogade i att sätta i gång en utredning 

och att niimnden exempelvis bör vägra utredning, om den äkta mannens 
misstankar att han inte iir fader till barnet framstår som uppenbart obefogade. 
Enligt lagrådets mening bör utredning inte helier komma i fråga, om det 
finns anledning tro att den skulle vara till men för barnet eller utsätta modern 
för påfrestningar som innebiir fara för hennes psykiska hiilsa (jfr 7 ~ första 
stycket 4). 

Den typ av utredningsfall som behandlas i andra stycket av förevarande 
paragraf och det diirtill anknytande tredje stycket skiljer sig i väsentliga 
hänseenden från den typ av fall som avses i paragrafens första stycke. Det 

20 Riksc/agrn /<J7f>. I sam/. Nr 1711 
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visar sig i de följande paragraferna i kapitlet, särskilt 7 *,att det finns behov 

av att ge särskilda regler för de båda olika typerna. Lagrådet föreslår därför 

att andra och tredje styckena i I ~ får bilda en ny paragraf, som placeras 

sist i kapitlet och betecknas 9 *· I denna paragraf, till vilken sista punkten 

i 2 * även bör överföras, skall därjämte anges att 2-6 och 8 ~~ äger mot

svarande tillämpning. Också till 7 ~ bör hänvisning göras men endast till 

punkterna I och 4. Vad som sägs i punkterna 2 och 3 kan inte bli tillämpligt. 

I 9 ~ bör emellertid samtidigt med den nu angivna hänvisningen till 7 ~ 

föreskrivas, att utredningen får läggas ned, om det annars finnes lämpligt. 

Den nya paragrafen bör enligt lagrådets mening få följande lydelse: 

"9 ~. Skall viss man enligt I kap. I ~ anses som barns fader och är vård

nadshavare för barnet kyrkobokförd i riket eller vistas vårdnadshavare här 

eller är barnet svensk medborgare, skall barnavårdsnämnden, om vårdnads

havare eller mannen begär det och det finnes lämpligt, utreda om annan 

man kan vara fader till barnet. 

Beträffande utredningen skola 2-6 samt 8 ~~äga motsvarande tillämpning, 

varvid dock vad som sägs i 2 ~ om vårdnadshavare skall giilla modern, när 

vårdnaden om barnet utövas gemensamt av henne och mannen. Utred

ningen får liiggas ned, om det föreligger skäl som anges i 7 * första stycket 

I eller 4 eller det annars finnes lämpligt. 

Talan mot barnavårdsnämnds beslut att icke påbörja utredning enligt den

na paragrafelleratt lägga ned påbörjad utredning föres hos länsstyrelsengenom 

besviir. Mot liinsstyrclsens beslut föres talan hos kammarrätten genom be

svär." 

Av vad som anförs vid I ~framgår, att lagrådet föreslår att sista punkten 

i förevarande paragraf förs över till en ny paragraf. betecknad 9 *, och att 

bestämmelsens avfattning i samband därmed jämkas. Om lagrådets förslag 

till omdisponering inte bifalles och bestämmelsen alltså får stå kvar i 2 ~, 

bör dock slutorden "hennes make" ändras till exempelvis "man som avses 

i I ~ andra stycket". I det fall av gemensam vårdnad som det här är fråga 

om kan det nämligen förhålla sig så att moderns äktenskap med mannen 

inte består. 

8 ~ 

Om lagrådets förslag att bryta ut en del av I ~ till en ny paragraf följs, 

bör 8 ~ andra stycket ges en något iindrad utformning. Beträffande bar

navårdsnämndens utredning bör sålunda i andra punkten utan någon hän

visning till I ~ första stycket föreskrivas, att den skall vara slutförd inom 

ett år från barnets födelse, om ej särskilda skiil föranleder annat. 
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J kap. 

I förevarande paragraf ges i första stycket bestiimmelser om vad en man, 
som enligt I kap. I ~ skall anses som fader, har att iakttaga, om han vill 

få faderskapspresumtionen hävd. Lagrådet har intet att erinra mot förslaget 

i denna del. 
Har mannen avlidit, kan hans arvingar under vissa i andra och tredje 

styckena angivna förutsättningar föra talan om att han inte är fader till 
barnet. I remissen föreslås en väsentlig begränsning i arvinges nuvarande 
talerätt enligt 2 kap. 2 ~ FB, i det att talan över huvud taget inte skall 
få föras, om mannen har varaktigt sammanbott med barnet. Med hiinsyn 
till att de frister som f. n. gäller för mannens riitt att väcka talan om fa
derskapspresumtionens hiivande slopas och att därmed den nu gällande 
förutsättningen för arvinges talerätt att mannen inte försuttit tiden för sin 
talan bortfaller anser också lagrådet. att en inskränkning bör göras i arvinges 
talerätt i nu avhandlade fall. Det vore inte tillfredsställande om en man, 
som under många år bott tillsammans med ett barn utan att det kan anses 
att han har erkänt barnet som sitt. på talan av någon mannens arvinge 
skulle kunna förklaras icke vara fader till barnet. Mannen själv kanske aldrig 
skulle ha kommit på tanken att föra sådan talan. Det kunde möjligen över
viigas att på något sätt ytterligare kvalificera sammanboende! för att talerätten 
skall bortfalla. t. ex. så att det skall ha varat lika lång tid som den nuvarande 
talefristen för mannen, dvs. tre år. Emellertid kan iiven ett sammanboende 
under kortare tid iin tre år ses som ett uttryck för att mannen själv inte 
har velat ifrågasätta faderskapet. Arvingarna bör då inte heller ha rätt att 
få det hävt. Lagrådet vill diirför inte förorda att n~1gon bestiimd tid för sam
manboende! anges för att det skall medföra bortfall av arvingars taleriitt. 
Emellertid måste fordras att sammanboendet, för att det skall få sådan effekt, 
har pågätt under ej alltför kort tid. Vid bedömningen måste iiven beaktas 
hur sammanlevnaden faktiskt gestaltade sig. 

I övrigt ger den föreslagna paragrafens sakliga innehåll inte anledning 

till något uttalande av lagrådet. 
Vad betdffar avfattningen av paragrafen torde en förenkling kunna vin

nas, om sista punkten i andra stycket förs till tredje stycket. vilket då för
slagsvis kunde få följande lydelse: "Rätt för arvinge att väcka talan föreligger 
ej, om vid mannens död mer än ett år har förflutit från det all talan, som 

grundats på att han är fader till barnet. väckts mot honom och han fält 

del därav eller om mer än ett år har förflutit sedan anspråk pä samma 

grund framställts mot mannens dödsbo." 

Såsom angivits i remissprotokollet finns för närvarande inte någon ut
trycklig lagbestämmelse om att en man är förhindrad att föra talan om 
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att bli förklarad som fader till ett utomäktenskapligt barn. Frågan huruvida 
sådan talerätt föreligger har varit föremål för högsta domstolens bedömning 

i rättsfallet NJA 1970 s. 347. Fastän vissa sakliga skäl, främst av etisk natur, 

onekligen kunde åberopas till stöd för att talerätt borde tillerkännas den 

som påstår sig vara fader, ansåg högsta domstolens majoritet talan om fast

stiillande av faderskap kunna föras endast för barnets räkning. Avgörandet 

giilkr emellertid endast fall, dlir 1969 års lag om fastställande av faderskapet 

till barn utom äktenskap varit tillämplig. Det iir därför fortfarande en öppen 
fråga, om talerätt för mannen föreligger i de mera slillsynta fall. när 1969 

års lag in te giiller. 
Sedan 6 kap. 12 ~ FB iindrades 1973, är föriildrarna i princip likstiillda 

i fråga om riitten att få vårdnaden om barn utom äktenskap. Den som 

anser sig vara fader till ett sådant barn kan därför numera, om barnet är 

underårigt, ha ett starkare intresse iin tidigare att bli förklarad som fader. 

!"vled hiinsyn till vad som har anförts i remissen lin ner lagrådet likviil inte anled
ning till erinran mot att mannen inte skall ha riitt att själv väcka faderskapsta

lan. 
Principen att rlittegång om fastställande av faderskap får anhängiggöras 

endast om initiativ därtill tas från barnets sida bör enligt lagrådets mening 

komma till klart uttryck i lagen. Lagrådet förordar därför. att i förevarande 
paragraf skrivs in en regel om att talan om fasts@lande av faderskap väckes 

av barnet. Denna regel bör få bilda ett första stycke i paragrafen. I övrigt 

bör paragrafen innehålla de i remissen föreslagna bestämmelserna om vilka 

som är beriittigade att för underårigt barn utföra dess talan. En obetydlig 
jiimkning i avfattningen erfordras dock med hänsyn till innehållet i det 

nu föreslagna nya första stycket. 

6 ~ 

I denna paragraf meddelas vissa regler om talans viickande. Av vad som 
hiir föreslås i remissen kan man utläsa, att barnet får i ett och samma mål 
föra talan mot nera män. L1grådet anser att denna mycket viisentliga grund

sats bör få komma till tydligare uttryck. En siirskild bestämmelse med detta 

innehåll bör alltså meddelas. Nära samband hiirmed har emellertid den i 

8 ~första stycket föreslagna regeln att. niir mål om fastställande av faderskap 

lir anhiingigt, fråga om faderskapet till barnet kan prövas endast i det målet. 

Att placera denna regel i 8 ~ iir inte särskilt välmotiverat. Den har en na

turligare plats i 6 ~. Lagrådet föreslår diirför att regeln nyttas över från 8 ~ 

till förevarande paragraf. Enligt lagrådets mening bör den få inleda paragrafen 
och omedelbart följas av den nyss antydda bestämmelsen. att talan får i 

målet föras mot nera män. Det nya första stycke som sålunda bör bildas 
kan lämpligen avslutas med bestlimmelsen, att i avliden mans ställe hans 

arvingar skall stiimmas. 
Vad härefter beträffar den i remissen föreslagna första punkten i denna 
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paragraf anges diir niirmare mot vem en faderskapstalan skall föras. Punkten 

motsvarar den nuvarande bestämmelsen i 7 *andra stycket faderskapslagen. 

Den bestämmelsen gäller emellertid endast i fråga om barnavårdsnämnden 

och får anses ha karaktiir av instruktionsföreskrift. Den innebäratt nämnden 

iir skyldig att dels väcka talan mot varje man, som enligt vad som fram

kommit skäligen kan komma i fråga som fader, dels avstå från att föra 

talan mot man, som inte skäligen kan väntas bli förklarad vara fader. Annan 

än b<irnavårdsnämnden kan inte gärna åläggas någon skyldighet av detta 

slag. Det bör därför inte komma i fråga att på sätt föreslås i remissen utvidga 

bestämmelsen att gälla iiven betriiffande barnet självt, när det på egen hand 

kan föra talan, eller annan företriidare för barnet än barnavårdsnämnden. 

Bestämmelsen skulle med en sådan utvidgning inte liingre vara en instruk

tionsföreskrift, och den skulle komma i motsiittning till eljest uppriitthållna 

processrättsliga prim:iper och kunna vålla svårigheter i tilHimpningen. Lag

rådet hemställer därför, att den nu föreslagna bestämmelsen omformuleras 

så att den anges gälla. när barnavårdsniimnd har att sörja för att faderskapet 

faststiills, och i övrigt tar en avfattning som helt överensstämmer med den 

nuvarande regeln i faderskapslagen. Om den av lagrådet nyss förordade 

kompletteringen av denna paragraf godtages. bör bestämmelsen få bilda 

ett andra stycke i paragrafen. 

Visst samband med nu behandlade spörsmål har de i 9 * föreslagna be

stiimmelserna. Lagrådet finner överviigande skHI tala för att dessa bestäm

melser nyttas över till förevarande paragraf och där får bilda ett tredje stycke. 

7 * 
Andra stycket i denna paragraf har fått en inte helt lyckad utformning 

genom all lagtexten anger henwistforum som tillåtet alternativ till ett annat, 

underförstått forum. Detta andra forum kan inte gärna vara något annat 

än det som framgår av JO kap. I * rättegångsbalken, men enligt det lag

rummet är det just hemvistet som iir avgörande för forumfrågan så snart 

hemvistet är känt. Ifrågavarande stycke bör omformuleras så att man utan 

vidare frirstår, att den allmänna forumregeln i 10 kap. I ~ riittegångsbalken 

skall giilla. Med några ytterligare jämkningar av redaktionell karaktär kan 

stycket lämpligen erhålla följande lydelse: "I andra fall än som avses i första 

stycket viickes talan om faststiillancle av faderskap vid den rlitt där mannen 

skall svara i tvistemål i allmänhet eller. om talan föres mot nera miin, 

en av dem har att svara. Talan mot avliden mans arvingar får viickas vid 

den rätt där dödsboet svarar. Finns ej behörig domstol enligt vad nu har 

sagts, upptages målet av Stockholms tingsriitt." 

På sätt framgår av det följande föreslår lagrådet sådan omformulering 

av 16 ~ att någon särskild forumregel för det fall som behandlas i tredje 

stycket av förevarande paragraf ej erfordras. Enligt lagrådets mening bör 

därför tredje stycket få utgå. 
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8 och 9 ~~ 

Första stycket i 8 ~ bör i enlighet med vad som anförs vid 6 * nyttas 
till den paragrafen. Andra stycket innehåller en regel angående rättegången. 
Sålunda stadgas att talan inte får slutligt prövas före barnets födelse. Att 
målet får företagas till slutlig handläggning först efter barnets födelse beror 
på att faderskapsutredningen dessförinnan inte kan bli fullständig. Stad
gandet får betraktas som en närmare utveckling i visst hänseende av vad 
som föreskrivs i 12 ~att rätten skall se till att faderskapsfrågan blir tillbörligen 
utredd. Stadgandet har sin naturliga plats i den paragrafen, och lagrådet 
föreslår att det förs över dit. 

Vad 9 ~ beträffar framgår av det föregående att lagrådet anser de där 

upptagna bestämmelserna böra nyttas till 6 *· 
Godtages lagrådets nu berörda förslag till omdisponeringar, faller såväl 

8 ~ som 9 * ut ur paragrafföljden. Det blir då nödvändigt att numrera om 
följande paragrafer i kapitlet. Jämkning fordras också av hiihvisningarna 
i 13 ~ första stycket och 15 ~ tredje stycket. 

Il och 12 g 

Dessa båda paragrafer synes lämpligen kunna föras samman till en paragraf 
sålunda, att bestämmelsen i 11 ~tas upp som en andra punkt i första stycket 

av 12 *· Ett nytt tredje stycke i paragrafen bör bildas av den bestämmelse 
i 8 ~ andra stycket i det remitterade förslaget som enligt vad tidigare har 
sagts bör få ändrad placering. 

14 och 15 ~~ 

I 14 ~ andra stycket andra punkten bör orden "Oberoende av utgången 
i målet'' utgå, eftersom redan av första stycket i paragrafen följer att den 
i 18 kap. I ~ rättegångsbalken inskrivna principen om att tappande part 
skall ersätta motpart hans rättegångskostnad inte gäller. Vad som anges 
i första punkten av andra stycket äger för övrigt också tillämpning oberoende 
av utgången. Inte heller i tredje stycket bör anges, att vad som där föreskrivs 
om skyldighet att ersätta rättegångskostnad giiller, oavsett om huvudmannen 
kan anses som vinnande part eller ej. Det är att märka att enligt 18 kap. 
7 ~ rättegångsbalken inte bara förlorande utan även vinnande parts ställfö

reträdare. ombud eller biträde i vissa fall kan bli betalningsskyldig för rät

tegångskostnad. 

Bestämmelserna i 15 ~tredje stycket innebär bl. a. att riillegångskostnads
reglerna i den närmast föregående paragrafen äger motsvarande tillämpning 
i den högre rätten. dock endast om barnavårdsnämnden för talan i den 
instansen. Det bör framhållas att särskilda skäl att ålägga svarande - varmed 
avses den som var svarande i första instansen - skyldighet att ersiitta mot
parts kostnad torde förekomma oftare i högre rätt. Om svaranden visserligen 
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utan att göra sig skyldig till förfarande som siigs i 18 kap. 3 eller 6 ~ rät
tegångsbalken men helt obefogat fullföljer talan, kan det sålunda finnas 
anledning att låta honom svara för motpartens kostnader. Särskilt gäller 
detta, om talan fullföljs till högsta domstolen utan att skäl till prövnings
tillstånd föreligger. 

16 ~ 

Hittills har ansetts gälla, att talan om fastställande av faderskapet till 
ett barn inte får föras, om barnet enligt presumtionsregeln i I kap. I ~ har 
äktenskaplig börd (se Walin, a. a. s. 49 I). Av grunderna för den nya lag
stiftningen följer, att motsvarande princip skall upprätthållas även i fram
tiden. Vad som föreslås i denna paragraf om förening av mål innebär emel
lertid att visst avsteg skall tillåtas. Att det här är fråga om ett undantag från den 
angivna principen är av stor betydelse. och undantaget bör markeras tydligare 
än som har skett i den föreslagna lagtexten. Vidare bör som förutsättning för att 

faderskapstalan skall få väckas anges inte bara att talan som avses i I kap. 2 ~ re
dan har anhängiggjorts utan också att denna talan ännu inte har prövats i någon 
instans samt dessutom att faderskapstalan väckes vid samma domstol. Någon 
särskild forumregel av det slag som föreslås i 7 ~tredje stycket erfordras i så fall 
inte. Då av rättegångsbalkens regler om förening av mål inte med nödvändig
het följer att de båda målen också tas upp till handUiggning i en och samma rät
tegång, bör en särskild bestämmelse meddelas om att sådan handläggning skall 
äga rum. Detta bör inte få hindra att man, om det under handläggningen 
skulle visa sig lämpligt, låter frågan om fastställande av faderskap vila i 
avbidan på lagakraftägande dom rörande faderskapspresumtionens hävande. 

De problem beträffande riittegångskostnadernas fördelning som kan upp
komma vid förening av mål enligt denna paragraf bör kunna lösas utan 
att särskilda bestämmelser meddelas. 

Ett problem som däremot måste regleras uppkommer, om domstolen 
bifaller såväl talan om förklaring enligt I kap. 2 ~ som faderskapstalan men 
målet förs vidare till högre rätt endast beträffande den förstnämnda talan. 
I detta läge måste överinstansen kunna pröva även frågan om fastställande 
av faderskapet. Annars skulle det kunna inträffa att två mot varandra stri
dande avgöranden blir gällande. I den angivna situationen bör emellertid 
frågan om faderskapets fastställande tas upp till prövning av överinstansen 
endast i den utsträckning som talan har bifallits i den lägre rätten. Om 
domstolen, samtidigt som den i sin dom har meddelat förklaring enligt 
I kap. 2 ~, har förklarat viss man vara fader och ogillat samma slags talan 
som riktats mot en annan man. skall målet i vad det gäller denne senare 

inte prövas i överrätten. såvida inte talan har i vanlig ordning fullföljts 

också i den delen. 
Vad som nu sagts innebär att en siirskild bestämmelse måste meddelas 

om skyldighet för den högre rätten att i den förut beskrivna situationen 
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utvidga sin prövning. Det kan förtjäna övervägas att, på motsvarande sätt 

som skett i 16 * faderskapslagen och nu föreslås beträffande 15 ~ i före

varande kapitel. föreskriva att erinran om överrättens skyldighet härvidlag 

skall tas in i föreläggande att komma in med genmäle. Lagrådet har dock 

inte funnit tillräcklig anledning att föreslå en sådan föreskrift. 

Lagrummet torde med hiinsyn till det anförda kunna ges följande lydelse: 

"Utan hinder av att viss man enligt I kap. I ~ skall anses som barns 

fader får, under förutsättning att talan som avses i I kap. 2 ~ har an

hängiggjorts och ännu ej prövats, vid samma domstol väckas talan om 

fastställande av att annan man är barnets fader. Om så sker, skola målen 

handläggas i en rättegång. 

Bifalles såväl talan om förklaring enligt I kap. 2 ~ som talan om fast

stiillande av faderskapet och fullföljes talan beträffande den förstnämnda 

frågan, skall den högre rätten pröva också den andra frågan, även om talan 

ej har fullföljts i den delen." 

6 kap. 

8 * 
Paragrafen möjliggör inte för den av föräldrarna som ensam har vårdnaden 

om barn att på egen ansökan få vårdnaden överförd till den andre. Säkerligen 

är det vanligast att, när vårdnaden överförs från den ene av föriildrarna 

till den andre, det sker på initiativ av den som inte har vårdnaden. Fall 

kan dock tänkas, då den som inte har vårdnaden i och för sig skulle vara 

lämplig som vårdnadshavare men själv inte vill ta initiativ till att få ändring 

till stånd. Första punkten i paragrafen bör diirför utformas så att riitten 

skall överföra vårdnaden från den ene av föräldrarna till den andre, om 

någon av dem ansöker därom och det finnes skäligt med hänsyn till barnets 

biista. 

I paragrafen har barnavårdsnämndens möjlighet att genom anmälan till 

rätten få endera eller båda föräldrarna skild från vårdnaden av barnet be

gränsats till att avse endast fall av grovt missbruk eller grov försummelse 

vid vårdnadens utövande. Det kan ifrågasättas om en sådan beskärning 

av barnavårdsnämndens handlingsmöjligheter är tillrådlig. 

Barnavårdsnämnden är enligt 4 kap. barnavårdslagen ålagd att vidtaga 

åtgärder bl. a. om underårig misshandlas i hemmet eller eljest d;ir behandlas 

på sådant sätt att hans kroppsliga eller sjiilsliga hälsa utsiitts för fara eller 

om hans utveckling äventyras på grund av föriildrarnas ol1implighet som 

fostrare eller bristande förmåga att fostra honom. De åtgärder lagen anvisar 

är förebyggande åtgärder samt, om sådana inte hjiilper, omhiindertagande 
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för samhällsvård. Det förutsätts att barnavårdsnämnden inte vidtar mer 

ingripande åtgärd än som är påkallat samt att barnavårdsnämnden, om det 

är tillfyllest, utnyttjar de befogenheter som tillkommer niimnden enligt andra 

författningar. I detta sammanhang hänvisas särskilt till nämndens möjlighet 

att göra framställning till domstol beträffande vårdnaden (prop. 1960: 10 s. 

210 ff och 259). Nämnden bör inte avvakta att sådana förhållanden inträtt, 

som kräver ingripande enligt 4 kap., utan bör påkalla åtgärd av domstolen 

så snart nämnden finner, att laga grund härför föreligger och att den un

deråriges bästa därigenom skulle främjas. Lagrådet ansluter sig alltså till 

det uttalande med denna innebörd som gjorts i kommentaren till barna

vårdslagen (se Romander-Grönlund, Barnavårdslagen. 4 uppi. 1970, s. 77). 

Till grovt missbruk eller grov försummelse vid vårdnadens utövande kan 

inte ens hänföras alla fall som utgör grund för ingripande enligt 4 kap. 

barnavårdslagen. Det skulle alltså kunna inträffa, att barnavårdsnämnden 

i ett fall där den adekvata åtgärden vore att få en olämplig vårdnadshavare 

skild från vårdnaden i stället måste göra ett svårare ingripande, kanske om

händerta den underårige för samhällsvård. 

Det bör i detta sammanhang beaktas. att de ökade möjligheter till ge

mensam vårdnad som de nya bestämmelserna innebär kan leda till 

att barnavårdsnämnden i större utsträckning än hittills behöver använda 

sig av befogenheten att föranstalta om entledigande av vårdnadshavare. 

Visserligen medför 7 ~ i remissförslaget att endera av föräldrarna när som 

helst kan få den gemensamma vårdnaden upplöst genom en ansökan till 

rätten. men man måste räkna med att fadern eller modern många gånger 

inte kan förmås att göra sådan ansökan utan hellre ser att barnavårdsnämnden 

tar initiativet till att den andre skils från vårdnaden. 

Mot bakgrund av det anförda vill lagrådet förorda, att i första stycket 

i förevarande paragraf efter orden "grov försummelse vid vårdnadens utö

vande" skjuts in "eller innebär hans deltagande i vårdnaden eljest fara för 

barnets utveckling". 

14 ~ 

De i paragrafen föreslagna reglerna om fördelning av rättegångskostnader 

mål angående vårdnad och umgängesrätt avviker från rättsgrundsatser 

som har kommit till uttryck i de i NJA 1973 s. 654 upptagna rättsfallen. 

Lagrådet har i sak inte någon erinran mot förslaget i denna del. Emellertid 

vill lagrådet framhålla att särskilda skäl att förplikta part att helt eller delvis 

ersätta motparts rättegångskostnader torde förekomma oftare i högre rätt 

än i första instans. Det inträffar inte så sällan att parts åtgärd att fullfölja 

talan i förevarande typer av mål framstår som helt obefogad. Särskilt gäller 

detta niir part, utan att skäl till prövningstillstånd fdreligger, fullföljer talan 

till högsta domstolen, som ju numera i princip är en prejudikatinstans. 

Beträffande paragrafens utformning vill lagrådet endast anmärka att i and-

21 Rik.wlagrn J<J7fi. I sam/. Nr / 7() 
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ra stycket andra punkten orden "Oberoende av utgången i målet eller ären

det" bör utgå; jämför härom vad som anförs vid 3 kap. 14 §. 

7 kap. 

I andra stycket har i förhållande till gällande rätt gjorts en ändring, som 

innebär att om den ene av två makar är skild från vårdnaden av ett barn 

och makarna lever åtskilda, så skall underhållsbidrag alltid utgå, oavsett 

anledningen till särlevnaden. Orden "efter domstols beslut eller eljest" får 
därmed inte någon självständig betydelse. De har heller inte någon mot

svarighet i I kap. 2 § 3, där fråga också är om faktisk särlevnad. Lagrådet 

vill därför föreslå att de citerade orden får utgå. I anslutning härtill kan 

anmärkas att det förhållandet, att anledningen till särlevnaden inte längre 

blir av betydelse, inte innebär någon ändring när det gäller bedömningen 

av frågan om särlevnad föreligger; jämför vad lagrådet i detta hänseende 

anför vid 1 kap. 2 §. 

Övergångsbestämmelserna 

I samband med FB:s antagande uttalades, att den nya lagstiftningen inte 

skulle medföra ändring i redan slutligt avgjorda faderskapsfrågor. Hade före 

balkens ikraftträdande talan om hävande av presumtionen om äktenskaplig 

börd ogillats genom dom som vunnit laga kraft, skulle alltså frågan om 

barnets status inte därefter kunna tas under omprövning i enlighet med 

de nya bestämmelserna i balken. De nya bestämmelserna skulle däremot 

i princip äga tillämpning i alla de fall, då faderskapsfrågan efter ikraftträ

dandet var föremål för prövning. Något särskilt övergångsstadgande ansågs 

inte erforderligt för att de nya bestämmelserna om bördspresumtionens hä

vande skulle gälla i de fall, då bördsfrågan inte redan blivit rättskraftigt 

avgjord. Såsom närmare kommer att beröras i det följande infördes emellertid 

en särskild övergångsregel, varigenom möjligheterna att tillämpa balkens 

nya bestämmelser om hävande av bördspresumtion begränsades i visst av

seende. 

Nu återgivna allmänna uttalanden bör äga motsvarande tillämpning i sam

band med att förevarande lag om ändring i FB träder i kraft. Det bör emel

lertid påpekas, att den nu föreslagna möjligheten att genom erkännande 

och alltså utan rättegång häva faderskapspresumtion enligt l kap. l § kan 

medföra att man efter den nya lagens ikraftträdande kan åstadkomma att 

sådan presumtion bryts, även om talan angående presumtionens hävande 

tidigare har blivit ogillad. Att man, trots att frågan "tidigare prövats genom 

lagakraftvunnen dom, skall kunna få presumtionen upphävd, hänger sam

man med att det enligt den nya regleringen om verkan av faderskapser-
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kännande i de fall som avses i 1 kap. I ~ över huvud taget inte ställs något 

krav på att presumtionsfrågan inte tidigare har varit föremål för prövning 

i rättegång. Lagrådet har inte funnit anledning till erinran mot de nya be

stämmelsernas innehåll i detta avseende och vill här endast framhålla. att 

den berörda frågan inte är ett specifikt övergångsproblem. Samtidigt må 

betonas, att det ingalunda är givet att ett ogillande av talan om att en 

faderskapspresumtion skall brytas i alla lägen hindrar att presumtionens 

hävande på nytt prövas i rättegång. 

Beträffande de i remissen föreslagna särskilda övergångsbestämmelserna 

vill lagrådet anföra följande. 

Ipu11/.:1e112 har föreslagits att de nya bestämmelserna om rätt för man som av

ses i I kap. I ~att väcka talan mot barn eller dess arvingar enligt 3 kap. I ~skall 

gälla utan hinder av att motsvarande rätt att väcka talan enligt de äldre bestäm

melserna har försuttits. Som skäl härför har endast an föns. att de nya bestäm

melserna annars skulle få alltför liten räckvidd. Detta skäl finner lagrådet inte 

bärande. Vid FB:s ikraftträdande intogs i motsvarande hänseende den stånd

punkten att talan om hävande av bördspresumtion inte fick väckas. om rätten 

till sådan talan på grund av äldre lag hade gått förlorad före ikraftträdandet (se 

4 ~lagen om införande av FB). Vad som dengången föranledde att man inte vil

le tillåta ett återupplivande av talerätten- vare sig denna gått förlorad som följd 

av att förut gällande preskriptionstid försuttits eller varit utesluten på grund av 

att mannen erkänt barnet såsom sitt -äger enligt lagrådets mening fortfarande 

giltighet. Det kan här tilläggas att den föreslagna övergångsbestämmelsen inte 

torde medföra, att efter den nya lagens ikraftträdande talan kan väckas, om 

domstol tidigare genom lagakraftvunnet avgörande funnit talerätt vara uteslu

ten. Mot förslaget kan vidare erinras att den tänkta övergångsregeln-i motsats 

till 4 ~lagen om införande av FB- inte synes vara avsedd att omfatta den situa

tionen att möjlighet att häva faderskapspresumtion har varit utesluten enligt 

äldre riitt på grund av mannens erkännande av barnet men föreligger enligt den 

nya lagen. 

Enligt lagrådets mening bör nu ifrågavarande problem lösas på samma 

sätt som vid FB:s antagande och den erforderliga'övergångsbestämmelsen 

utformas i nära överensstämmelse med 4 ~ lagen om införande av FB, som 

enligt vad som tidigare berörts har ansetts gälla även situationen, där er

kännande av barnet inverkat på möjligheterna att få faderskapspresumtionen 

hävd. Lagrådet hemställer alltså att punkten 2 i övergångsbestämmelserna 

får innehålla. att talan som avses i 3 kap. I ~ inte får väckas, om rätten 

till motsvarande talan på grund av äldre bestämmelser har gått förlorad 

före den nya lagens ikraftträdande. 

I remissprotokollet uttalas att. om frånskild kvinna har fött barn före 

ikraftträdandet och födelsen har ägt rum så kort tid efter äktenskapsskill

naclen att barnet kan vara avlat dessfårinnan, den frånskilde mannen skall 

även efter ikraftträdandet anses som fader till barnet. Såsom vidare sägs 

i remissen torde detta inte kräva någon särskild övergångsbestämmelse. 
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Uppenbart är också, att det efter ikraftträdandet bör finnas samma mo1-

ligheter att fä den på grund av äldre lag gällande presumtionen hävd som 

om faderskapspresumtion förelegat enligt I kap. I ~ i dess nya lydelse. Vis

serligen kommer 3 kap. I och 2 ** att efter orden endast gälla, när sådan 
situation föreligger som avses i I kap. I ~- Det torde likväl inte behöva 
råda någon tvekan om att de båda paragraferna i 3 kap. skall utan någon 
sifrskild övergångsbestämmelse kunna tillämpas i det nu berörda övergångs

fallet. 
Om de av lagrådet föreslagna ändringarna beträffande 3 kap. 6 ~ bifalles 

så att paragrafen kommer att innehålla mer än ett stycke. bör hiinvisningen 
i punkten 4 till sagda paragraf kompletteras med ett angivande av det stycke 

som åsyftas. 
Beträffande punkten 6 vill lagrådet påpeka. att underhållsbidrag som fader 

till barn utom äktenskap kan enligt nuvarande 7 kap. JO ~ vara skyldig 

att utge till barnets moder i samband med förlossningen ansetts förfalla 
till betalning i nära anslutning till barnets födelse (se NJA 1958 s. 86). Den 
här ifrågavarande övergångsbestämmelsen bör därför inte utformas på det sätt 
som har föreslagits. Genom den föreslagna lösningen skulle barnets moder 
kunna gå miste om underhållsbidrag. som hon enligt vad hon har haft fullgod 
anledning räkna med varit berättigad till. Lagrådet-som finner det inte vara på
kallat alt vid övergångsbestämmelsens avfattning beakta det fall som avses i 7 
kap. I 0 ~tredje stycket- hemställer att bestämmelsen ges följande lydelse: "6. 
Bestämmelserna i 7 kap. 10 ~i dess äldre lydelse om skyldighet förfader till barn 
utom äktenskap att bidraga till underhåll av barnets moder äger fortfarande till
lämpning. om barnet fötts före ikraftträdandet av denna li1g." 

Vad lagrådet nu anfört skulle viil kunna anses böra föranleda en jiimkning 
av övergångsbestämmelserna i p1111k1e11 7. Något egentligt behov av en sådan 
jämkning synes emellertid inte föreligga. 

Förslaget till lag om ändring i utsökningslagen (1877 nr 31 s. 1) 

Detta lagförslag torde böra kompletteras med en övergångsbestämmelse. 

så att i den mån underhållsbidrag till utomäktenskapligt barns moder enligt 
7 kap. JO~ FB fortfarande skall utgå bidraget kommer att i samma ut
sträckning som hittills varit möjligt kunna drivas in enbart på grund av 

skriftlig förbindelse. En sådan komplettering är särskilt angeliigen. om man 
följer lagrådets förslag till ändring av punkten 6 i övergångsbestfö11melserna 
vid FR. Den erforderliga bestämmelsen bör få innehålla, att i fråga om 

sådant underhållsbidrag som avses i 7 kap. JO FB i dess intill den I januari 
. 1977 giillande lydelse äldre bestämmelser fortfarande äger tillämpning. 
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Förslaget till lag om ändring i barnavårdslagen (1960:97) . 

Under förutsättning att vad lagrådet föreslår betriiffandc 2 kap. FB god

tages bör i 12 ~ första stycket punkt 4 barnavårdslagen hänvisning även 
ske till 2 kap. 9 ~ FB. 

Förslaget till lag om ändring i namnlagen (1963:521) 

1 s ' 
Vid I kap. I * FB har framhållits, att det enligt lagrådets mening är lämpligt 

att något närmare än soni skett i det remitterade förslaget knyta an till 
den terminologi som hittills har anviints i FB och namnlagen. I överens

stlimmclse härmed föreslår lagrådet att första stycket i förevarande paragraf 
utformas på följande sätt:" Är vid barns födelse modern gift, förvärvar barnet 

vid födelsen mannens släktnamn, om det ej dessförinnan har fastställts 
att mannen icke är barnets fader. Detsamma giiller, om iiktenskapet har 
upplösts genom mannens död och barnet födes inom sådan tid efter döds
fallet att det kan vara avlat dessförinnan." 

15 och 37 *~ 

Reglerna i 15 ~ avser fall di~ ett barn, som har förvärvat en viss mans 
släktnamn, förlorar detta till följd av att det fastställs att mannen i fråga 
inte är b~1rnets fader. Enligt giillande bestämmelser kan sådan fastställelse 
ske endast genom domstols avgörande, och namnförlusten inträder auto
matiskt som en följd av utgången i målet, om inte domstolen i avgörandet 

tar in att barnet tillåts behålla mannens namn. Frågan om tillåtelse att behålla 
sliiktnamnet måste alltså prövas i det målet och kan inte tas upp senare. 
Någon siirskild forumregel behövs inte. Återförvärv av namnet är för övrigt 

i detta fall uteslutet enligt bestiimmelserna i 11 * namnlagen. 
Enligt det remitterade förslaget skall samma verkan i fråga om namnförlust 

för barnet inträda, om mannen i iiktenskapet godkänner ett av annan man 
i viss ordning lämnat faderskapserkännande. Så som 15 ~ i förslaget är 
utformad innebiir reglerna att namnförlusten även i detta fall intriiiJer auto

matiskt. 

I ett nytt andra stycke i 37 * tar det remitterade förslaget utan niirmare 
motivering upp en forumregel, som anges gälla det fallet att barn gör ansökan 

om riittens tillstånd att enligt 15 * få behålla s!Uktnamn. Ansökningen skall 
enligt denna regel upptagas av den riitt där målet om faderskap är anhängigt 
eller. om sådant mål ej är anhängigt, av den rätt som har att upptaga fråga 

rörande vårdnaden om barnet eller av rätten i den ort där barnet har sitt 
hemvist. 

Mot förslaget i denna del kan först anmärkas, att någon särskild forumregel 

fortfarande inte kommer att behövas för det fallet att frågan om faderskapet 
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prövas i ett mål vid domstol. Såvitt lagrådet kan finna saknas anledning 
att frångå nuvarande ordning att utgången i faderskapsmålet blir direkt av
görande för namnfrågan. 

Vad som kan vålla problem är enligt lagrådets uppfattning endast det fallet 

att faderskapsfrågan avgörs på annat siitt än genom dom, alltså när fast
ställelsen sker genom att mannen i äktenskapet godkänner ett av annan 

man liimnat faderskapserkännande. Om man med tanke på den typen av 

fall vill skapa en möjlighet för barnet att söka rättens tillåtelse att behålla 
sliiktnamnet, kan man emellertid knappast begränsa sig till att meddela 
en forumregel. Det skulle inte vara rimligt om möjligheten att söka riittens 
tillstånd fick stå öppen någon längre tid efter det att faststiillelsen har skett. 

En tidsgräns måste under alla omständigheter bestämmas. Över huvud taget 
möter det vissa svårigheter att passa in reglerna i namnlagens systematik. 
Man bör t. ex. undvika att det blir fråga om återförviirv av sliiktnamn och 
bör i stiillet håll<~ fast vid konstruktionen att saken giiller, om barnet skall 
få tillstånd att bcluJl/a mannens släktnamn. 

Med hänsyn till vad som nu har anförts och under hänvisning till att 
vissa redaktionella jämkningar synes önskvärda hemstiiller lagrådet att 15 ~ 
ges följande lydelse: 

"Fastställes att man icke är far till barn, som enligt 1 * första eller 
andra stycket förvärvat hans släktnamn, och har barnets moder annat sliikt
namn än mannen, förlorar barnet mannens sliiktnamn och förvärvar i stället 
moderns sliiktnamn. Föreligga synnerliga skäl, får dock rätten tillåta att 
barnet behåller mannens s!Hktnamn. Sådant tillstånd meddelas, om frågan 
angående mannens faderskap prövas av rätten i samband med rlittensdom och 
i annat fall efter särskild ansökan, som skall ha inkommit till rätten inom en må
nad efter fastställ el sen." 

De ö-vriga bestämmelser som erfordras i ämnet torde huvudsakligen kunna 
meddelas i administrativ ordning. I 37 ~ namnlagen behövs emellertid en 
forumregel. Denna torde där, så5om föreslagits i remissen, böra placeras 
i ett nytt andra stycke. Enligt lagrådets mening kan den Himpligen utformas 

på följande sätt: "Ansökan enligt 15 ~om rättens tillstånd att få behålla sliikt
nam n upptages av den rätt som har att upptaga fråga rörande vårdnaden om bar
net eller, om barnet ej står under vårdnad, av rätten i den ort där barnet har sitt 
hemvist." 

Denna ändring i 37 ~ bör såvitt lagrådet kan finna medföra följdiindringar 

i 38 ~- Sålunda torde i denna paragrafs första stycke böra hänvisas till 37 * 
första stycket. I ett nytt andra stycke i 38 * synes därefter lämpligen kunna 

föreskrivas följande: "I iirende som avses i 37 * andra stycket skall riitten, 
där så kan ske, höra modern och den vars sliiktnamn barnet avses skola 
behålla. I övrigt gäller vad som sägs i första stycket." 
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Förslaget till lag om ändring i införsellagen (1968:621) 

Utöver den i remissen föreslagna ändringen i 5 § bör den ändringen 

genomföras beträffande 15 * att andra punkten i andra stycket får utgå. 

Samma övergångsbestämmelse bör här meddelas som lagrådet förordar 

såvitt gäller förslaget till lag om ändring i utsökningslagen. 

Förslaget till lag om ändring i rättshjälpslagen (1972:429) 

Samtidigt med den i remissen föreslagna ändringen i 9 * torde även 19 

och 26 ** böra ändras. Sålunda bör den ändringen göras i 19 * att hän
visningen i Gärde stycket till 20 kap. 19 ~ FB kommer att i stället avse 

10 kap. 13 * FB. Såvitt gäller 26 * i förevarande lag bör i andra stycket 

vidtagas motsvarande ändring som i remissen föreslagits beträffande 9 * 
andra stycket punkt 4 och tredje stycket. 

Övriga lagförslag 

Förslagen lämnas utan erinran. 
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bom, Carlsson, Gustafsson, Zachrisson, Leijon, Hjelm-Wallen, Peterson 

Föredragande: statsrådet Geijer 

Proposition om ändring i föräldrabalken, m. m. 

Föredraganden anmiilcr lagrådets yttrande' över flirslag till 

I. lag om Undring föriildrabalken, 
2. lag om Undring brottsbalken, 
3. lag om iindring utsökningslagen (1877:31 s. I), 

4. lag om Undring i lagen ( 1924:322) om vård av omyndigs vär-
dehandlingar, 

5. lag om lindring i lagen (1947:529) om allmänna barnbidrag, 
6. lag om ändrir .~ i rnilitiirersättningsförordningen ( 1950:261 ), 
7. lag om ändring i lagen (! 954:243) om yrkesskadeförsiikring, 
8. lag om iindring i lagen (1958:642) angående blodundersökning 

rn. m. i mål om äktenskaplig börd eller vid utredning av fa
derskapet till barn utom äktenskap, 

9. lag om iindring i barnavårds\agen (\%0·.97). 
I 0. lag om Undring lagen ( 1962:381) om allmän försiikring, 
11. lag om Undring i namnlagen (1963:521). 
12. lag om lindring i införsellagen ( 1968:62 !), 
13. lag om ändring i lagen (1969:620) om ersiittning i vissa fall 

för utgivna underhållsbidrag, 
14. lag om ändring i rättshjälpslagen (! 972:429), 

15. lag om Undring i studiestödslagen ( 1973:349). 

Fördraganden redogör för lagrådets yttrande och anför. 

Lagrådet har i allt viisentligt godtagit de sakliga nyheter som de remitterade 
förslagen innehåller. De påpekanden som görs gliller i huvudsak lagförslagens 
niirmare utformning. Jag finner påpekandena viirdefulla och kan med några 
smiirre undantag ansluta mig till vad lagrådet anfört. Beträffande de olika 
punkterna i lagrådets yttrande vill jag anföra följande. 

1 Beslut om lagrådsremiss fattat vid regeringssammantriidc den 23 oktober 1975. 
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Fifrslaget till lag om ändring i föräldrabalken 

I /.:af'. 

Jag kan i allt vlisentligt bitriida de forslag till ändrad utformning av 1-4 ~~ 

som lagrådet för fram. Vad. giiller terminologin i I ~ andra punkten anser 
jag dock. till skillnad från lagrådet. att det iir iindamälsenligt att anviinda 
uttrycket iinka. Genom att ange att modern Ur iinka markeras inte bara 
att hennes man har avlidit utan också att hon inte har gift om sig. På 
uet siittet undviker man att i vissa fall två miin enligt lagens ordalydelse 
skulle kunna vara att anse som barnets far. I fall då modern har gift om 
sig före barnets födelse blir det utan vidare klart att enbart första punkten 
i paragrafen iir tilliimplig och att alltså mannen i uet nya iiktenskapet skall 
anses som far till barnet. 

Lagråuets alll11linna uttalanden i anslutning till de angivna paragraferna 
har jag inte någon erinran mot. 

:! /.:af'. 

Jag delar lagrådets uppfattning att den typ av utredningsfall som behandlas 
1 I ~ andra stycket i viisentliga hlinseenden skiljer sig från den typ av fall 
som avses i paragrafens första stycke och att det finns behov av att ge 

slirskilda regler för de båda olik<i typerna. Jag bitriider därför lagrådets förslag 
att bryta ut bestiimmelserna i I ~ andra och tredje styckena och låta dem 
bilda en siirskild paragraf med beteckningen 9 ~-Jag vill också i anledning 
av vad lagrådet anför framhålla att lagregleringen av de utredningsfall som 
avses i denna nya paragraf givetvis inte innebär att barnavårdsnämnden 

skulle vara förhindrad att utreda andra fall lin dem som niimns i paragrafen. 
Som lagrädet påpekar kan niimnden även i övrigt medverka vid utredning 
av faderskap, niir hlinsynen till barnets biista och övriga omstlind_igheter 
foranleder det. 

Vad lagdclct har anfört om den närmare utformningen av L .2- 8 och 
9 ~~ kan jag ansluta mig till. 

3 /.:af'. 

Jag har inte någon erinran mot lagrådets förslag till omdisponering av 

vissa bestiimmclser i 3 kap. Vad lagrådet har anfört om elen niirmare ut
formningen av bestiimmelserna liksom lagrådets uttalanden i övrigt på de 
olika punkterna kan jag i allt viisentligt bitriida. 

6 kap. 

Vad giiller 8 ~ kritiser;1r lagrt1dct att par;1grafen inte möjliggör for den 

av föriilclrarna som ensam har vårdnaden om barn att på egen ansökan 
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få vårdnaden överförd till den andre. Lagrådet föreslår därför att första punk

ten i paragrafen utformas så att rätten skall överföra vårdnaden från den 

ene av föräldrarna till den andre, om någon av dem ansöker därom och 

det finnes skäligt med hänsyn till barnets bästa. Jag är för min del inte 

beredd att följa lagrådets förslag på denna punkt. Det får anses naturligt 

att, när föräldrarna inte är ense om att vårdnaden skall övernyttas från 

elen ene till elen andre, sådan övernyttning sker endast på ansökan av den 

som själv vill bli vårdnadshavare. 

Lagrådets förslag till ändrad utformning av 9 och 14 ** kan jag biträda. 

Jar har heller inte något att invända mot vad lagrådet anför i anslutning 

till dessa paragrafer. 

7 /.:.011. 

Jag tillstyrker lagrådets förslag till lindrad Tydelse av 2 ~-

Ö1·e1:t!d11gshestä111111clscr11a 

Jag anser mig kunna bitrlida lagrådets förslag till ändring av 1n111/.:.te11 2. 
så att en man inte får väcka talan om hävande av faderskapspresumtion 

i fall då han har försuttit en äldre talefrist eller talerättcn av annan anledning 

har gått förlorad enligt 1ildre bestHmmelser. Påpekas bör att faderskapspre

sumtionen alltid kan hlivas på barnets talan, även om mannen skulle ha 

förlorat sin talerätt. Är barnet underårigt, får dess talan enligt 3 kap. 4 * 
föras av förmyndaren eller god man. God man skall förordnas bl. a. om 

förmyndaren och barnet har stridiga intressen. Initiativ till godmansför

ordnancle kan tas av barnavårdsnämnden. 

Vad giiller 111111/.:.ten 6 delar jag lagrådets uppfattning att en kvinna bör 

kunna få underhållsbidrag enligt hittillsvarande 7 kap. I 0 ~ i fall då hon 

har fött barn före ikraftträdandet av den nya lagen. Jag biträder alltså lagrådets 

förslag om ändrad utformning av punkten 6. Vidare bör, som lagrådet har 

påpekat, en smärre följdförändring göras i 111111kre11 4. 

Förslaget till lag om ändring i utsökningslagen 

Jag förordar att lagförslaget kompletteras med en övergångsbestämmelse 

av det innehåll som lagrådet föreslår. 

Förslaget till lag om ändring i barnavårdslagen 

Som lagrådet har föreslagit bör en följdändring göras i 12 ~ första stycket 

punkt 4. 



Prop. J975/76:J70 323 

Förslaget till lag om ändring i namnlagen 

Jag kan i allt v~isentligt biträda lagrådets förslag till ändrad utformning 

av I. 15 och 37 ** samt förslaget om ändrad lydelse av 38 *· I fråga om 
den närmare utformningen av I s hänvisar jag till vad jag redan har anfört 

i anslutning till I kap. I * FB. 

Förslaget till lag om ändring i införsellagen 

Jag biträder lagrådets förslag om ändring i 15 ~ samt förslaget till över
gångsbestämmelse. 

Förslaget till lag om ändring i rättshjälpslagen 

Som lagrådet påpekar bör inte bara 9 ~ utan även 19 och 26 ~~ ändras. 
Jag biträder lagrådets förslag till lindrad lydelse av· dessa båda paragrafer. 

Utöver vad jag har anfört i det föregående bör vissa ändringar vidtas 
i I 5 kap. 7 .1' FB och i :! .1' lagen om l'ål'il av omyndigs l'ärdcha11dli11gar. 15 kap. 
7 ~ FB och 2 ~ första punkten lagen om vård av omyndigs vlirdehandlingar 
bör jämkas med anledning av reglerna om s. k. avstämningsbolag i den 
nya aktiebolagslag (1975: 1385) som träder i kraft den I januari 1977. I 2 ~ 
fj:irdc punkten lagen om vård av omyndigs viirdehandlingar hör ett tillägg 
göras med anledning av att aktieiigare numera kan ha företriidesriitt att 

teckna sig för förvärv av konvertibla skuldebrev eller skuldebrev förenat 
med optionsriitt till nyteckning (se 5 kap. 2 ~ aktieholagslagen). Punkten 

5 bör jiimkas till följd av att fondemission kan ske liven på annat siitt lin 

genom att besparade vinstmedel förs över till aktiekapitalet (se 4 kap. 16 ~ 
akt ieholagslagen). 

Slutligen bör vissa ytterligare redaktionella ändringar göras i några av 
de remitterade förslagen. Bl. a. bör 20 kap. 1 ~ FB ändras till följd av förslagen 
i prop. 1975176: 153. 

Hemställan 

Jag hemstliller att regeringen föreslår riks.dagen att antaga de av lagrådet 
granskade förslagen med vidtagna ändringar. 

Beslut 

Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden och beslutar 
att genom proposition föreslå riksdagen att antaga de förslag som föredra
ganden har lagt fram. 
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