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I. Anak-anak yang dilahirkan  
dalam   perkawinan  (anak-
anak sah = wettige 
kinderen)

II. Anak-anak yang lahir diluar II. Anak-anak yang lahir diluar 
perkawinan (anak-anak 
alami = buiten rechtelijke 
kinderen/ natuurlijke 
kinderen)



Terbagi lagi dalam 2 Terbagi lagi dalam 2 
kategori :kategori :

1. Tidak boleh diakui yaitu anak-
anak yang lahir :

a.dari hubungan perzinahan, 
disebut anak zina atau disebut anak zina atau 
adulterini atau overspelige 
kinderen.

b.dari hubungan sumbang 
(incest) disebut anak-anak 
sumbang atau incestuosi.



Cont…Cont…
2.  Boleh diakui :

a. kalau diakui disebut anak-anak 
alami yang diakui sah atau natuurlijk 
erkend kinderen.

Anak-anak yang diakui ini boleh 
pula kemudian disahkan pula kemudian disahkan 
(gewettigd)

b. kalau tidak diakui disebut anak-anak 
alami yang tidak diakui sah (natuurlijk 
niet erkend kinderen).

Anak-anak ini tidak boleh disahkan, 
kecuali jika telah diakui terlebih 
dahulu.



••Perbedaan anakPerbedaan anak--anak ini anak ini 
dalam beberapa golongan dalam beberapa golongan 
membawa efek bahwa membawa efek bahwa 
status hukum mereka juga status hukum mereka juga 
berbeda, dalam arti kata berbeda, dalam arti kata berbeda, dalam arti kata berbeda, dalam arti kata 
hak dan kewajiban mereka hak dan kewajiban mereka 
tidak sama, terutama dalam tidak sama, terutama dalam 
hukum keluarga dan hukum hukum keluarga dan hukum 
waris.waris.



AnakAnak--anak sah anak sah 

•Anak-anak sah diatur dalam 
pasal 250 sampai dengan 
pasal 271a

•Pasal 250 menentukan •Pasal 250 menentukan 
bahwa seorang anak yang 
dilahirkan atau dibenihkan 
selama perkawinan 
berayahkan  suami (dari ibu 
yang melahirkan itu).



Cont…Cont…
• Titik berat sesungguhnya 
terletak pada sa’at 
pembenihan, bukan pada sa’at 
kelahiran, oleh karena anak itu 
walaupun lahir setelah walaupun lahir setelah 
perkawinan putus, masih tetap 
berayahkan (bekas) suami itu 
asal memang anak itu 
dibenihkan selama perkawinan 
masih berlangsung.



• Meskipun demikian sa’at kelahiran 
bukanlah tanpa arti sama sama 
sekali. Kalau anak lahir pada sa’at 
yang bukan dalam jangka waktu 
yang ditetapkan oleh undang-
undang sisuami berhak menyangkal 

Cont…Cont…

undang sisuami berhak menyangkal 
anak itu sebagai anaknya. D.k.l 
sisuami berhak tidak mengakui 
dirinya sebagai ayah dari anak itu 
dengan  mengajukan satu gugatan 
yang dinamakan actio en desaveu 
(gugat penyangkalan).



AnakAnak--anak yang diakui anak yang diakui 

•Yg dimaksud dengan 
pengakuan anak yaitu suatu 
pernyataan yang dilakukan 
seseorang dalam bentuk yang seseorang dalam bentuk yang 
ditetapkan oleh Undang-
undang, bahwa yang membuat 
pernyataan itu adalah ayah 
atau ibu dari seorang anak 
yang lahir diluar perkawinan.




