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4. UDGAVE

LÆREBOG I FAMILIERET belyser den retlige regulering af familiens 
interne og eksterne relationer og beskriver rammer og procedurer for 
behandlingen af forskellige familieretlige sager. 

BOGEN TAGER UDGANGSPUNKT i de retlige problemstillin-
ger, som socialrådgivere i den sociale forvaltning og andre myndig-
heder og institutioner møder og skal være i stand til at vejlede om. 
Derfor behandles overordnet samspillet mellem den privatretlige og 
offentligretlige regulering af familiers forhold. Der gives eksempler fra 
administrativ og domstolspraksis om familieretlige konflikter, og den 
sociale forvaltnings rolle i forhold til familieretlige myndigheder ind-
drages.

Denne 4. udgave er opdateret på baggrund af de gennemgribende 
reformer af lovgivningen om forældremyndighed og af administratio-
nen af den familieretlige lovgivning, der er gennemført de senere år.

Det familieretlige system er blevet ændret, forældreansvarsloven er 
ændret et utal af gange, og i 2018 blev reglerne om deling af ægtefæl-
lers formue ved skilsmisse ændret efter mange års lovforberedende 
arbejde.

LÆREBOG I FAMILIERET er først og fremmest en lærebog til 
brug for studerende på grund- og videreuddannelserne for socialrådgi-
vere og på efteruddannelsesforløb om børn og familiespørgsmål. Bogen 
kan også anvendes som håndbog af sagsbehandlere i socialforvaltnin-
ger og andre sociale institutioner.   
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Forord 

Forord 
Forord 
Dette er den 4. udgave af Lærebog i Familieret, siden der i 2007 blev gennemført 
gennemgribende reformer af lovgivningen om forældremyndighed og af administrati-
onen af den familieretlige lovgivning.  
 Lovgivningen på området har ændret sig en række gange siden 2007. Det familie-
retlige system er blevet ændret, forældreansvarsloven er ændret et utal af gange, og i 
2018 blev reglerne om deling af ægtefællers formue ved skilsmisse ændret efter man-
ge års lovforberedende arbejde. 
 Bogens indhold og form er som tidligere søgt tilpasset undervisningen på de socia-
le uddannelser og efter- og videreuddannelser på professionshøjskolerne, og bogen 
bør læses i sammenhæng med de relevante love for bedst at kunne forstå behandlin-
gen af de enkelte problemstillinger. Dette er ikke mindst nødvendigt for at kunne give 
borgeren korrekt rådgivning og vejledning og for at kunne behandle sager korrekt og 
træffe lovlige afgørelser. 
 Med den nye udgave overtager jeg manuskriptet fra Nell Rasmussen. Jeg håber, at 
det lykkes for mig at fylde Nells sko og arbejde videre i samme ånd, hvor fokus er på 
klar formidling til personer uden en juridisk baggrund. Det er desuden håbet, at bogen 
fortsat kan udvikles og forbedres, så den møder de studerendes behov og samtidig 
sikrer fornøden læring. Forslag, kritik og korrektioner, som kan bidrage til at forbedre 
bogen, er fortsat velkomne, men skal fremadrettet sendes til ca@law.au.dk. 
 Lovstof og praksis er som helhed opdateret til 28. februar 2022.  
 
Livøsmøgen, den 16. februar 2022. 
Caroline Adolphsen 
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 KAPITEL 1 

Den retlige regulering af familien 

Kapitel 1. Den retlige regulering af familien 

1.1. Familier og familierettens udvikling 
1.1. Familier og familierettens udvikling 
Definitioner af familie 
Familien betegnes traditionelt som samfundets grundlæggende en-
hed. Begrebet »familie« er historisk og kulturelt bestemt og er foran-
derligt. Familiebegrebet defineres forskelligt over tid og på samme 
tid inden for forskellige samfund og kulturer. »Familien« er således 
langtfra et entydigt begreb, men dækker over en mangfoldighed af 
samlivsformer. Det er derfor mere beskrivende og præcist at tale om 
familier. I denne fremstilling bruges dog begge betegnelser afhængigt 
af, om der ses på familien som en enhed i samfundet, eller om der er 
tale om specifikke familieformer. 
 Kernefamilien med en klar (biologisk og ægteskabelig) struktur, 
der har været den herskende familieform i bonde og industrisamfun-
det, er i informationssamfundet blevet til en procesfamilie, netværks-
familien, eller aftalefamilien, hvor opfyldelse af følelsesmæssige be-
hov og dannelsen af det enkelte familiemedlems identitet i mindre 
grad sker som del af familien, men individuelt og uden for familien. 
Der sker således en stigende individualisering i familien. Netværks-
familien kan både opstå på mange forskellige måder og opløses på 
mange måder og i forskellige omgange. 
 Netværksfamilien kan fortsat være en kernefamilie bestående af 
en far og mor og deres biologiske børn. Den kan også – ofte – være 
en sammenbragt familie med bonusmødre, papfædre og halvsøsken-
de og delesøskende, som kommer til i forbindelse med opløsning af 
den oprindelige familie og dannelse af en ny. Den kan også være en 
donorfamilie, hvor familiens barn er blevet til ved assisteret befrugt-
ning med donorsæd eller -æg eller en adoptionsfamilie med et adop-
teret, som oftest udenlandsk barn. Den kan også være en homoseksu-
el familie med forældre af samme køn. Endelig kan den være en fa-
milie med en enlig mor eller far med børn.  
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 Retligt er der også flere definitioner af begrebet familie. Det pri-
vatretlige familiebegreb er knyttet til forældreskab, ægteskab og 
slægtskab, mens det offentligretlige familiebegreb er knyttet til for-
sørgelsespligt, en husstand eller et individ. Overordnet kan der peges 
på tre juridiske tilgang til familien i lovgivningen: forældreskab, et 
familieprincip og et individualprincip.  

Ægteskabsretten 
Ægteskabsretten hviler grundlæggende på ægteskabsreformer, som 
blev gennemført med lov om ægteskabs indgåelse fra 1922 (ægte-
skabsloven, ÆL) og lov om ægteskabets retsvirkninger (retsvirk-
ningsloven, RVL) fra 1925. Med lovene blev der indført retlig lige-
stilling mellem ægtefællerne under ægteskabet.  
 Ved moderniseringer af ÆL i 1969 skete der en væsentlig lettelse i 
adgangen til separation og skilsmisse, og i 1989 blev der gennemført 
adgang til, at en ægtefælle ensidigt kunne kræve separation og ensidigt 
kunne opløse ægteskabet ved skilsmisse efter ét års separation. 
 Ændringer i RVL i 1989 medførte en reform af ægtefællers for-
mueforhold, således at ægtefæller gennem indførelse af hhv. skils-
missesæreje og brøkdelssæreje fik mulighed for i meget vid udstræk-
ning at tilrettelægge deres formueforhold, som det passede til dem.  
 I 2018 blev RVL ophævet, og lov om ægtefællers økonomiske 
forhold (ægtefælleloven, ÆFL) blev indført. Med loven er der und-
ført nye typer særeje, men de grundlæggende principper om delingen 
af ægtefællernes formuer er uændrede. 

En væsentlig reform på det ægteskabsretlige område blev gennem-
ført i 1989, hvor lov om registreret partnerskab (partnerskabsloven, 
PAL) gav adgang til, at to personer af samme køn med registret part-
nerskab kunne opnå de fleste af ægteskabets retsvirkninger. I 2012 
kom ægteskabsloven fuldt ud til at gælde for par af samme køn, 
hvormed der skete en ægteskabsretlig ligestilling af hetero- og homo-
seksuelle par.  

Forældreretten  
I maj 2007 vedtog et enigt Folketing gennemgribende reformer af 
forældremyndigheden over børn. Med lov om forældreansvar, (for-
ældreansvarsloven, FAL) blev det grundlæggende princip i FN’s 
Konvention om Barnets Rettigheder (Børnekonventionen) fra 1989, 
artikel 9 – barnets ret til to forældre – indført. Loven medførte, at 

Ægteskab 
mellem per-
soner af 
samme køn 
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forældre begge skal tage ansvar for barnet. Forældrene har som ud-
gangspunkt fælles forældremyndighed, også efter at de har ophævet 
samlivet eller er blevet separeret eller skilt. Loven bygger på princip-
per om ligestilling af forældrene og på en forudsætning om, at foræl-
drene kan kommunikere og samarbejde. Familieretten (byretten) kan 
træffe afgørelse om, at den fælles forældremyndighed skal fortsætte, 
selv om en af forældrene ønsker den ophævet.  
 Loven betoner også barnets ret til samvær med begge forældre. Af 
forarbejderne til loven fremgår dog, at der er tale om en moralsk og 
ikke en juridisk ret, som kan håndhæves af barnet.  
 Forældreansvarsloven bygger desuden på Børnekonventionens 
artikel 3 om, at en vurdering af »barnets bedste« må bygge på en vur-
dering af det individuelle barns forhold. Det betyder, at barnets syns-
punkter skal indgå i alle beslutninger om det, afhængigt af dets alder 
og modenhed. Barnet skal derfor som udgangspunkt inddrages i en 
sag om forældremyndighed, bopæl og samvær. En evaluering af 
forældreansvarslovens virkemåde i praksis medførte i 2012 visse 
ændringer i princippet om fortsat fælles forældremyndighed mellem 
forældrene efter ophør af samlivet. Se s. 51 ff.  

1.2. Familierettens område og kilder  
1.2. Familierettens område og kilder  
Familieretten udgør den retlige regulering af relationerne mellem æg-
tefæller, samlevende par, registrerede partnere samt mellem disse og 
enkeltpersoner og deres børn. Dette gælder, hvad enten børnene er 
født i eller uden for ægteskab eller er biologiske eller adopterede 
børn. Familien kan som nævnt tage mange former, og de retlige nor-
mer afspejler mangfoldigheden i familieformer og -relationer. Over-
ordnet er der dog visse fælleselementer i den retlige regulering. Den-
ne omfatter regulering, som retligt konstituerer familierelationer, så-
som moderskab, medmoderskab og faderskab i forhold til børn og 
ægteskab. Endvidere er der retlige normer, som regulerer retlige rela-
tioner mellem familiens medlemmer – såsom formueforhold (for-
muefællesskab eller særeje) mellem ægtefæller eller registrerede 
partnere, eller disses gensidige privatretlige forsørgelsespligt eller 
forsørgelsespligt som forældre. Visse retlige relationer til tredjeper-
soner og samfundet, som f.eks. ægtefællers formueretlige særråden 
og særhæften. Endelig omfatter familieretten betingelser for og virk-
ninger af retlig opløsning af familien, hvad enten der f.eks. er tale om 

Retlig  
regulering  
af familierne 
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ophævelse af samliv uden ægteskab, ophør af ægteskab eller registre-
ret partnerskab ved skilsmisse eller død eller ophør af forældremyn-
dighed.  
 Nedenfor gives en oversigt over centrale elementer i familieretten 
og den konkrete lovgivning.  

Slægtskab mellem mor og barn opstår normalt ved, at en kvinde fø-
der et barn, jf. børneloven (BL). Der har hidtil oftest været sammen-
fald mellem det juridiske og biologiske moderskab. Befrugtningstek-
nologien har dog medført, at den fysiologiske mor ikke længere au-
tomatisk er identisk med den genetiske mor og/eller med den sociale 
mor. Der kan derfor i dag opstå spørgsmål i henseende til såvel det 
biologiske som det juridiske og sociale moderskab. 

Børneloven fra 2002 medførte en fuldstændig ligestilling af gifte og 
ugifte forældre og af deres børn. Faderskab (barnets slægtskab med 
faren) fastslås ved en registrering i forbindelse med barnets fødsel el-
ler senere anerkendelse ved en erklæring (en omsorgs- og ansvarser-
klæring) over for Familieretshuset. I tilfælde, hvor faderskabet ikke 
kan fastslås på de nævnte måder, skal Familieretshuset indbringe sa-
gen for domstolene med henblik på en dom om faderskab. 

Med en ændring af forældreansvarsloven i 2013 blev medmødre ret-
ligt ligestillet med fædre. En medmor er en kvinde, der får et barn 
med en anden kvinde, der behandles ved assisteret reproduktion.  

Et barns retlige status i forhold til forældrene (gifte eller ugifte) er især 
reguleret i børneloven og lov om adoption, adoptionsloven (ADL), 
mens reglerne om forældres rettigheder og pligter i forbindelse med 
barnets opdragelse, forældremyndighed samt om børns ret til selv- og 
medbestemmelse (især) findes i forældreansvarsloven.  

Ved adoption stiftes et kunstigt slægtskabsforhold mellem det adop-
terede barn og adoptanten/adoptanterne med samme retsvirkninger 
som biologisk slægtskab, jf. adoptionsloven. Slægtskabsforholdet 
mellem barnet og den biologiske familie afbrydes. 

Ægteskab indgås ved vielse efter forudgående prøvelse af ægte-
skabsbetingelserne. Ægteskab er således en formbunden juridisk kon-
trakt mellem en kvinde og en mand og fra 15/6 2012 også mellem 

Moderskab 

Faderskab 

Medmor 

Børns rets-
stilling 

Adoption 

Indgåelse af 
ægteskab 
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ægtefæller af samme køn, som regulerer de indbyrdes forhold mel-
lem ægtefællerne og mellem disse og omverdenen. Reglerne om ind-
gåelse af ægteskab findes i lov om ægteskabs indgåelse og opløsning, 
ægteskabsloven (ÆL). 

Ægteskabets retsvirkninger er troskabspligt, gensidig privatretlig for-
sørgelsespligt og – som udgangspunkt – formuefællesskab under æg-
teskabet. Ægteskabets retsvirkninger er beskrevet i lov om ægtefæl-
lers økonomiske forhold (ÆFL). Ægteskab har også en lang række 
retsvirkninger i forhold til det offentlige, eksempelvis den offentlig-
retlige forsørgelsespligt og særlige regler på det skatteretlige område. 

Ægteskab kan suspenderes ved faktisk samlivsophævelse og retlig 
separation. Både samlivsophævelse og separation har retlige konse-
kvenser. Endelig opløsning af et ægteskab sker ved skilsmisse. 
Skilsmisse kan opnås, hvis der foreligger en skilsmissegrund iflg. 
ægteskabsloven, eller hvis ægtefællerne er enige om at blive skilt. 
Vilkår for og retsvirkningerne af skilsmisse findes i henholdsvis æg-
teskabs- og ægtefælleloven og en række andre love, f.eks. forældre-
ansvarsloven, aktivloven, serviceloven og skattelovgivningen. 

Ægteskab (og slægtskab) ophører naturligt nok ved død. Retsvirknin-
ger forbundet med ægtefællers, forældres, børn eller slægtninges død 
findes i arveloven, dødsboskifteloven og boafgiftsloven samt skatte- 
og afgiftslovgivningen. 

Samliv uden ægteskab dækker over meget forskelligartede former for 
samliv, spændende fra kortvarige samliv uden økonomisk fællesskab 
og fælles børn til mangeårige forhold med udstrakt eller fuldstændig 
økonomisk fællesskab og fælles børn. Der findes ingen sammenhæn-
gende lovgivning for disse samlivsforhold eller for opløsning af dem. 
Samliv uden ægteskab reguleres gennem en række bestemmelser i 
forskellige love, f.eks. ved samejeaftale, aftale om fælles forældre-
myndighed, gensidig forsikring, og oprettelse af testamente mv. 

Udlændingeloven og indfødsretsloven, lov om erhvervelse og forta-
belse af indfødsret, regulerer grundlæggende retsstillingen for ind-
vandrer- og flygtningefamiliers adgang ophold i landet og for danske 
statsborgere, som gifter sig med en udlænding, i henseende til, om de 
kan opnå familiesammenføring i Danmark mv. For indvandrere og 

Ægteskabets 
retsvirknin-
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ægteskab 
Separation 
og skilsmisse 
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