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Denne kommentar til børneloven, hvis seneste udgave er lovbekendtgørelse nr. 1097 af 7. oktober 2014, er
udarbejdet på grundlag af lovens forarbejder, bekendtgørelser, cirkulærer, vejledninger om behandlingen af
sager om faderskab og medmoderskab samt administrativ praksis og domspraksis. Der er i denne udgave kun
undtagelsesvist medtaget nyt stof efter 1. februar 2015.
Børneloven med kommentarer indeholder en grundig gennemgang af loven med hovedvægten på
behandlingen af de praktiske og ofte komplicerede spørgsmål, som lovens regler rejser. Bogen henvender sig
til enhver, der beskæftiger sig med sagsområder, hvor spørgsmål om faderskab kan opstå, f. eks.
sagsbehandlere på kirkekontorer, socialforvaltninger, statsamter (statsforvaltninger) og ved domstolene samt
til advokater og socialrådgivere. IndholdsoversigtForordBørnelovenIndledningKapitel 1. Registrering af
faderskab i forbindelse med fødslenKapitel 1 a. Registrering af medmoderskab i forbindelse med
fødslenKapitel 2. Sag om faderskab og medmoderskab ved statsforvaltningen Faderskabssag ved
statsamtetKapitel 3. Sag om faderskab og medmoderskab ved rettenKapitel 4. GenoptagelseKapitel 5.
Faderskab, medmoderskab og moderskab ved assisteret reproduktionKapitel 6. SurrogatmoderskabKapitel 7.
Statsforvaltningens vejledningspligtKapitel 8. Forskellige bestemmelserKapitel 9. Ikrafttræden mv.
Bilag 1-7DomsregisterStikordsregister

Når et barn bliver født, skal faderskabet til barnet fastslås. uk editorial team to Children Act 2004. m.
Når et barn bliver født, og I ikke er gift, skal det fastslås, hvem der er faren.
Organdonation er forbundet med vanskelige etiske overvejelser, blandt andet fordi der er en direkte
afhængighed mellem modtagerens behov for organer og et. gov. Foreningen af Døgn- og Dagtilbud for
udsatte børn og unge er en interesseorganisation der, i socialpædagogisk faglige og politiske sammenhænge.
gov.
) Generelle bemærkninger 1. Det er ganske gratis, og kan bruges i dit juridiske arbejde. SAABYE Svend.
gov. uk editorial team to Children Act 2004.
Those changes will be listed when you open the.
m. Foxylex er en online lovsamling med konsoliderede love m.

