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Kommenterede	  slides	  fra	  Folketingets	  Sundheds-‐	  og	  
Forebyggelsesudvalgs	  høring	  den	  18.	  september	  2012	  
i	  Landstingssalen,	  Christiansborg.	  

Høringen	  kan	  ses	  på	  Folketingets	  TV:	  

http://www.ft.dk/webtv/video/20111/suu/H1.aspx?as=1#pv	  

_______________________________________________________________	  

	   	  



	  

Familieretten	  håndterer	  en	  række	  situationer	  i	  menneskers	  liv.	  Her	  er	  illustreret	  et	  forløb:	  En	  
mand	  og	  en	  kvinde	  starter	  som	  singler,	  finder	  sammen	  som	  par,	  bliver	  gift,	  får	  børn	  og	  bliver	  
skilt.	  	  

Forskellige	  mennesker	  har	  selvfølgelig	  forskellige	  forløb,	  men	  dette	  er	  eksempler	  på	  nogle	  af	  
de	  situationer,	  familieretten	  adresserer.	  

	  

	   	  



	  

Her	  er	  en	  anden	  slags	  familier.	  Det	  er	  familietyper	  vi	  ofte	  finder	  blandt	  regnbuefamilierne,	  dvs.	  
børnefamilier,	  hvor	  mindst	  én	  af	  forældrene	  er	  en	  LGBT-‐person.	  To	  potentielle	  par	  -‐	  markeret	  
ved	  de	  krøllede	  parenteser	  -‐	  er	  involveret.	  	  

Til	  venstre	  får	  to	  kvinder	  barn	  med	  en	  mand,	  som	  evt.	  har	  en	  partner	  af	  det	  ene	  eller	  det	  andet	  
køn.	  Her	  betyder	  den	  stiplede	  ramme,	  at	  de	  to	  kvinder	  og	  barnet	  udgør	  familien,	  som	  her	  kan	  
være	  den	  juridiske	  familie	  -‐	  medmoderen	  har	  altså	  stedbarnsadopteret	  barnet.	  Manden	  kan	  fx.	  
være	  kendt	  eller	  anonym	  donor.	  

I	  midten	  har	  en	  mand	  og	  en	  kvinde	  fået	  et	  barn	  sammen.	  De	  kan	  begge	  evt.	  have	  en	  partner	  af	  
det	  ene	  eller	  det	  andet	  køn.	  De	  er	  typisk	  selv	  biologiske	  forældre	  og	  har	  anerkendt	  
forældreskabet	  ved	  nedkomsten.	  

Til	  højre	  har	  to	  mænd	  fået	  et	  barn	  med	  en	  kvinde,	  og	  mændene	  er	  de	  juridiske	  forældre,	  dvs.	  
medfaderen	  har	  stedbarnsadopteret.	  Det	  kan	  være	  kvinden	  er	  den	  ene	  mands	  tidligere	  
partner,	  og	  barnet	  er	  fra	  det	  forhold,	  eller	  der	  kan	  være	  tale	  om	  en	  svangerskabsdonation.	  	  

Disse	  familiekonstellationer	  kan	  håndteres	  indenfor	  gældende	  familieret	  –	  grundlæggende	  
fordi	  der	  er	  tale	  om	  to	  juridiske	  forældre.	   	  



	  

Anderledes	  er	  det,	  hvis	  tre	  eller	  fire	  faktiske,	  sociale	  forældre	  er	  involveret.	  De	  to	  første	  
situationer	  er	  hvor	  en	  mand	  og	  en	  kvinde	  har	  fået	  et	  barn	  sammen	  med	  den	  ene	  eller	  den	  
andens	  partner.	  Det	  er	  helt	  almindeligt,	  fx.	  at	  et	  bøssepar	  eller	  et	  lesbisk	  par	  får	  barn	  med	  en	  
af	  det	  modsatte	  køn.	  	  I	  den	  sidste	  viste	  situation	  får	  en	  mand	  og	  en	  kvinde	  barn	  med	  hinanden	  
sammen	  med	  deres	  respektive	  partnere	  af	  det	  ene	  eller	  det	  andet	  køn.	  

I	  disse	  familier	  er	  der	  altså	  tre	  eller	  fire	  forældre,	  men	  det	  håndterer	  familieretten	  ikke	  i	  dag.	  
Derfor	  kan	  kun	  to	  af	  dem	  blive	  juridiske	  forældre.	  Det	  efterlader	  de	  andre	  uden	  sikkerhedsnet,	  
og	  i	  konflikt	  situationer	  risikerer	  barnet	  at	  miste	  forbindelsen	  til	  disse.	  	  

	   	  



	  

I	  familieretten	  er	  der	  to	  typer	  relationer	  mellem	  mennesker:	  Parrelationen	  og	  
generationsrelationen.	  Parrelationen	  manifesteres	  juridisk	  i	  ægteskabet,	  mens	  
generationsrelationen	  manifesterer	  sig	  i	  forælderskabet.	  Både	  ægteskabet	  og	  forælderskabet	  
er	  tomme	  samlebegreber,	  under	  hvilke	  der	  findes	  en	  række	  retsvirkninger.	  	  

Hvad	  angår	  ægteskab	  er	  der	  to	  hovedlove:	  a)	  Ægteskabsloven	  om	  indgåelse	  og	  ophævelse	  af	  
ægteskab,	  og	  b)	  Retsvirkningsloven,	  som	  bestemmer	  konsekvenserne	  af	  ægteskabet.	  	  

Hvad	  angår	  forælderskab	  er	  der	  noget	  tilsvarende:	  a)	  Børneloven	  regulerer,	  hvem	  der	  bliver	  
forældre.	  Adoptionsloven	  gør	  det	  i	  nogle	  tilfælde,	  og	  det	  er	  også	  kun	  i	  forbindelse	  med	  
adoption,	  at	  forælderskab	  kan	  ophæves.	  

	   	  



	  

Under	  forælderskabet	  findes	  en	  lang	  række	  retsvirkninger	  vedr.	  Omsorg	  og	  forsørgelse,	  
indfødsret,	  navn	  og	  arv.	  

	   	  



	  

Der	  er	  forskellige	  veje	  at	  opnå	  det	  juridiske	  forælderskab.	  Ægtepar	  af	  modsat	  køn	  får	  det	  
automatisk	  (pater	  est).	  	  

Ugifte	  kan	  derimod	  erklære,	  de	  vil	  drage	  omsorg	  for	  barnet	  og	  dermed	  få	  forælderskabet	  –	  
man	  siger	  så	  at	  sige	  ja	  til	  nogle	  af	  retsvirkningerne	  og	  får	  resten	  med	  i	  købet.	  

For	  forældrepar	  af	  samme	  køn	  er	  det	  anderledes.	  Her	  kan	  kun	  opnås	  fælles	  forælderskab	  via	  
stedbarnsadoption.	  Stedbarnsadoption	  er	  i	  udgangspunktet	  ikke	  møntet	  på	  nyfødte	  børn,	  men	  
det	  er	  den	  vej,	  man	  valgte,	  da	  man	  indførte	  muligheden	  for	  juridiske	  forældre	  af	  samme	  køn.	  
Ikke	  alle	  retsvirkningerne	  følger	  med	  ved	  denne	  løsning.	  

	   	  



	  

I	  diskussioner	  om	  komplekse	  familier	  skelnes	  ofte	  mellem	  biologiske	  og	  sociale	  forældre.	  Det	  
er	  dog	  noget	  problematisk	  familieretligt:	  	  

Vi	  har	  alle	  et	  genetisk	  ophav,	  en	  han	  og	  en	  hun.	  Men	  det	  er	  meget	  få,	  der	  ved,	  hvem	  deres	  
biologiske	  forældre	  virkelig	  er.	  Det	  vides	  kun,	  hvor	  der	  er	  foretaget	  retsmedicinsk	  
identifikation,	  altså	  hvor	  der	  er	  ført	  faderskabssag.	  Der	  kan	  være	  en	  negativ	  afgrænsning	  i	  
forbindelse	  med	  vævsdonation	  indenfor	  familien,	  hvor	  det	  jævnligt	  konstateres,	  at	  en	  antaget	  
biologisk	  far	  ikke	  er	  genetiske	  forælder	  til	  sit	  barn.	  

De	  fleste	  har	  antagede	  biologiske	  forældre,	  men	  antagelser	  er	  uegnede	  at	  tillægge	  
retsvirkninger.	  

	   	  



	  

Ovenstående	  er	  et	  forsøg	  på	  at	  skabe	  en	  generel	  løsning.	  

I	  tvivlstilfælde	  vedr.	  forælderskaber	  falder	  man	  tilbage	  på	  retsmedicinske	  undersøgelser	  for	  
at	  finde	  de	  genetiske	  forældre	  til	  et	  barn,	  dvs.	  at	  klarlægge	  den	  ansvarspådragende	  handling,	  
befrugtningen.	  Når	  der	  er	  mere	  end	  to	  forældre,	  kan	  der	  pr.	  definition	  ikke	  anvendes	  
retsmedicinske	  undersøgelser	  til	  at	  	  fastlægge	  udgangspunktet,	  for	  så	  vidt	  nogle	  af	  forældrene	  
ikke	  har	  gener	  involveret.	  	  

Men	  ved	  tvist	  i	  forbindelse	  med	  fødslen,	  er	  det	  nødvendigt	  at	  kunne	  finde	  tilbage	  til	  
udgangspunktet.	  For	  at	  muliggøre	  dette	  forslås	  indførelse	  af	  en	  intentionserklæring.	  I	  denne	  
redegør	  man	  for,	  hvilken	  familie,	  man	  forsøger	  at	  stifte,	  og	  hvilke	  roller	  den	  enkelte	  har,	  enten	  
forælder	  eller	  donor.	  	  Erklæringen	  er	  ansvarspådragende	  og	  indleveres	  til	  statsforvaltningen.	  	  

Når	  barnet	  kommer	  til	  verden	  kan	  indleveres	  en	  forælderskabserklæring,	  således	  som	  ugifte	  
gør	  det	  i	  dag.	  Hvis	  der	  findes	  en	  intentionserklæring,	  går	  den	  forud	  for	  
forælderskabserklæringen.	  Hvis	  der	  hverken	  findes	  intentions-‐	  eller	  forælderskabserklæring,	  
vil	  ægteskab	  føre	  til	  forælderskab.	  Der	  er	  altså	  ikke	  længere	  tale	  om	  en	  pater	  est	  men	  en	  
parens	  est	  regel:	  Den	  gælder	  uanset	  køn.	  Hvis	  der	  ikke	  findes	  erklæringer	  og	  ægteskab,	  kan	  
statsforvaltningen	  starte	  en	  forælderskabssag.	  Dette	  illustreres	  gennem	  nogle	  eksempler.	  

	   	  



	  

	  

Eksempler:	  

	  

A,	  B	  og	  C	  laver	  en	  intentionserklæring,	  idet	  A	  og	  B	  skal	  være	  forældre,	  mens	  C	  skal	  være	  donor.	  	  

I	  eksempel	  1)	  afgiver	  A	  og	  B	  en	  forælderskabserklæring,	  og	  da	  den	  svarer	  overens	  med	  
intentionserklæringen	  bliver	  A	  og	  B	  forældre	  efter	  forælderskabserklæringen.	  

I	  eksempel	  2)	  afgiver	  A	  og	  D	  forælderskabserklæring,	  hvilket	  er	  anderledes	  end	  
intentionserklæringen.	  Dette	  kan	  kun	  godkendes,	  såfremt	  B	  giver	  samtykke	  på	  
forælderskabserklæringen,	  ellers	  gælder	  intentionserklæringen.	  Hensigten	  er	  at	  forhindre,	  at	  
B	  bliver	  hægtet	  af	  mod	  sin	  vilje,	  hvilket	  vi	  ser	  eksempler	  på	  i	  dag.	  	  

Tilsvarende	  kan	  donor	  heller	  ikke	  efterfølgende	  kræve	  forælderskab,	  hvad	  der	  også	  ses	  i	  dag.	  

	  

	   	  



	  

	  

I	  dette	  eksempel	  anvendes	  anonym	  donor.	  

	   	  



	  

	  

I	  dette	  eksempel	  er	  der	  tre	  forældre.	  Det	  er	  særligt	  i	  denne	  situation	  intentionserklæringen	  er	  
afgørende.	  

	   	  



	  

Hvad	  stiller	  man	  op	  med	  retsvirkningerne,	  hvis	  der	  er	  mere	  end	  to	  forældre?	  Da	  der	  ikke	  
opfindes	  nye	  forældertyper,	  er	  der	  kun	  én	  slags	  forælder,	  og	  dermed	  kan	  tillæggelsen	  af	  
retsvirkninger	  ske	  ved	  en	  ganske	  simpel	  generalisering.	  

	   	  



	  

	  

Der	  opfindes	  ikke	  nogen	  nye	  forældertyper.	  	  

Intentionserklæringen	  er	  i	  og	  for	  sig	  ikke	  ny.	  Der	  indførtes	  en	  tilsvarende	  i	  forbindelse	  med	  
lov	  om	  kunstig	  befrugtning,	  hvor	  en	  partner	  skal	  give	  tilsagn	  om,	  at	  han	  vi	  påtage	  sig	  
forælderskabet.	  Også	  i	  forbindelse	  med	  forårets	  adgang	  til	  at	  anvende	  kendt	  donor,	  indførtes	  
særlige	  samtykkeerklæringer.	  	  

Dette	  forslag	  er	  derfor	  et	  forsøg	  på	  at	  skabe	  en	  kønsneutral	  familieret	  der	  kan	  håndtere	  
komplekse	  familier	  udelukkende	  med	  elementer,	  der	  allerede	  er	  kendt	  i	  dansk	  familieret.	  

	  

	  

	   	  



	  


