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Extract of Danish legislation - main changes 

February 2021 

 
           ACT ON THE CONTRACTION AND DISSOLUTION OF MARRIAGE (DANISH 
MARRIAGE ACT) 
 
 

§ 2 
Persons under the age of 18 shall not be entitled to contract marriage. 
 
 

§ 29 
 Either spouse shall be entitled to a legal separation or a divorce if they agree thereto. 
 

§ 30 
(1) Either spouse shall be entitled to a legal separation. 
(2) Either spouse shall be entitled to a divorce after 6 months’ legal separation. 
 
 

§ 34 
(1) A spouse shall be entitled to a divorce when the other spouse has committed deliberate acts 

of violence or psychological violence or has engaged in sexual assault against the spouse, 
against the children of the spouses, against the next of kin of the spouse or of the spouses’ 
children whom the spouse or the children of the spouses are attached to, or against other 
children.  

(2) Application for a divorce must be handed in at the latest within 1 year after the spouse 
came to know about the action and 3 years after it was committed. 

                                
                                                                      § 36 
A spouse is entitled to a divorce when the other spouse has taken the child of the former 

illegally out of the country or illegally keeps the child abroad. 
(2)  Divorce application has to be submitted while the child is staying abroad due to the illegal 
abduction or detention or no later than 1 year after the child has been brought back.  
 

§ 42  
(1) A legal separation and a divorce shall be granted administratively by the Agency of Family 
Law. (2) An administrative decree can only be granted if the spouses agree on petitioning for 
a legal separation or divorce according to this procedure, and are agreed about the terms 
mentioned in sections 49 and 55. The issue regarding the amount of maintenance payable may 
be referred to a decision according to § 50.  
… 

FORÆLDREANSVARSLOVEN (THE PARENTAL RESPONSIBILITY ACT)   

 

§ 4 a. Er en part idømt ubetinget fængselsstraf eller en anden retsfølge efter §§ 68-70 i 
straffeloven for incest, jf. § 210 i straffeloven, en seksualforbrydelse, jf. 24. kapitel i straffeloven, 
dog undtaget overtrædelser omfattet af § 228 i straffeloven, manddrab, jf. § 237 i straffeloven, 
grov vold, jf. §§ 245 og 246 i straffeloven, omskæring af kvinder, jf. § 245 a i straffeloven, eller 
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menneskehandel, jf. § 262 a i straffeloven, kan der ikke, medmindre det er bedst for barnet, 
træffes afgørelse om følgende: 

1) At parten har forældremyndigheden eller del i forældremyndigheden over barnet efter § 11, 
§ 13, stk. 2, § 14, § 15, stk. 2 eller 3, eller §§ 15 a eller 26-28. 
2) At barnet har bopæl hos parten efter § 17, stk. 1, eller § 26. 
3) At barnet har samvær eller anden kontakt med parten efter §§ 20-21, 22, 29 eller 29 a. 
Stk. 2. Familieretshuset kan, hvis der foreligger mistanke om, at en part er idømt ubetinget 

fængselsstraf eller en anden retsfølge efter §§ 68-70 i straffeloven for kriminalitet omfattet af stk. 
1, indhente oplysninger herom fra Det Centrale Kriminalregister. 

§ 5. I alle forhold vedrørende barnet skal der tages hensyn til barnets egne synspunkter alt efter 
alder og modenhed. 

§ 8. Har forældre fælles forældremyndighed, fortsætter denne, selv om de har ophævet 
samlivet eller er blevet separeret eller skilt, eller deres ægteskab er blevet omstødt. 

§ 10. Forældre, der har fælles forældremyndighed, og som ikke lever sammen, kan aftale, at en 
af dem skal have forældremyndigheden alene. Aftalen skal anmeldes til Familieretshuset for at 
være gyldig. Er en sag om forældremyndighed indbragt for retten, kan anmeldelse ske hertil. 

§ 11. Er forældre, der har fælles forældremyndighed, og som ikke lever sammen, ikke enige 
om forældremyndigheden, træffes der afgørelse om, hvorvidt den fælles forældremyndighed skal 
fortsætte, eller om en af dem skal have forældremyndigheden alene. Den fælles 
forældremyndighed kan kun ophæves, hvis der er holdepunkter for at antage, at forældrene ikke 
kan samarbejde om barnets forhold til barnets bedste. Dette gælder dog ikke i sager omfattet af § 
4 a. 

§ 13. Forældre kan aftale, at forældremyndigheden skal overføres fra den ene forælder til den 
anden. Aftalen skal anmeldes til Familieretshuset for at være gyldig. Er en sag om 
forældremyndighed indbragt for familieretten, kan anmeldelse ske hertil. 

Stk. 2. Forældremyndigheden kan ved aftale godkendt af Familieretshuset eller familieretten 
overføres til andre end forældre. Forældremyndigheden kan overføres til et ægtepar eller et 
samlevende par i forening, herunder til den ene forælder og dennes ægtefælle eller samlever. 
Endvidere kan en forældremyndighedsindehaver og en af barnets forældre aftale at have fælles 
forældremyndighed. 

Stk. 3. En aftale efter stk. 1 og 2 er ikke gyldig, hvis aftalen er indgået inden barnets fødsel, 
eller aftalen er betinget eller tidsbegrænset. Endvidere er en aftale efter stk. 2 ikke gyldig, hvis 
der ydes vederlag eller betaling for tabt arbejdsfortjeneste til forældremyndighedens indehaver. 

§ 15. Dør en forælder, og havde forældrene ved dødsfaldet fælles forældremyndighed, har den 
efterlevende forælder forældremyndigheden alene, jf. dog stk. 2 og § 15 a, stk. 1. 

Stk. 2. Dør en forælder, og havde forældrene ved dødsfaldet fælles forældremyndighed, kan 
andre i forbindelse med dødsfaldet anmode om forældremyndigheden, hvis barnet ved dødsfaldet 
ikke havde bopæl hos den efterlevende forælder. 

Stk. 3. Dør en forælder, der har forældremyndigheden alene, træffes der afgørelse om, hvem 
der skal have forældremyndigheden. En efterlevende forælder og andre kan anmode om 
forældremyndigheden. Er der fælles forældremyndighed, og dør begge forældre, finder 1. og 2. 
pkt. tilsvarende anvendelse. 

Stk. 4. I sager omfattet af stk. 2 og 3 finder § 13, stk. 2, 2. pkt., tilsvarende anvendelse. 

§ 17. Har forældre fælles forældremyndighed, og er de ikke enige om, hos hvem af dem barnet 
skal have bopæl, kan der træffes afgørelse herom. Der kan herunder træffes afgørelse om, at 
barnet kan have bopæl hos en forælder, der har eller ønsker at få bopæl i udlandet, i Grønland 
eller på Færøerne. 
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Stk. 2. En aftale eller afgørelse om barnets bopæl efter stk. 1 kan ændres. 

§ 18. En forælder, der vil ændre sin eller barnets bopæl til et andet sted her i landet eller i 
udlandet, skal underrette den anden forælder herom senest 6 uger før flytningen. 

§ 18 a. Forældre, der har fælles forældremyndighed, kan aftale, at barnet har delt bopæl, jf. § 3, 
stk. 1, 3. pkt. Aftalen ophører, når den ene forælder meddeler ophøret til den anden forælder. 
Barnet har dog efter ophør af aftalen fortsat delt bopæl, jf. § 3, stk. 1, 3. pkt., indtil forældrene har 
indgået en aftale om barnets bopæl eller samvær eller der er truffet afgørelse om barnets bopæl 
efter §§ 17 eller 26 eller om samvær efter §§ 21, 29 eller 29 a, jf. dog stk. 2. 

Stk. 2. Har en forælder bragt en aftale om delt bopæl til ophør, som følge af at den anden 
forælder ved en flytning af sin bopæl ikke har overholdt betingelser i aftalen om den geografiske 
placering af forældrenes bopæle, og sker ophøret inden for 1 måned efter den anden forælders 
flytning, har barnet bopæl hos den forælder, der har overholdt aftalen. 

Stk. 3. En aftale om delt bopæl efter stk. 1 kan registreres i CPR ved anmeldelse af aftalen til 
Familieretshuset. Registreringen fjernes, hvis en forælder foretager anmeldelse herom til 
Familieretshuset. 

§ 20. Er en forælder eller begge forældre døde, eller er en forælder ukendt, kan der efter 
anmodning fastsættes samvær med barnets nærmeste pårørende, som det er knyttet til. 

Stk. 2. Er der ikke eller kun i yderst begrænset omfang samvær med den forælder, barnet ikke 
har bopæl hos, kan der efter anmodning fastsættes samvær med barnets nærmeste pårørende, som 
det er knyttet til. 

§ 27. Har forældre fælles forældremyndighed, og er der risiko for, at den ene af dem vil bringe 
barnet ud af landet og derved foregribe en afgørelse om forældremyndigheden, kan social- og 
indenrigsministeren eller den, ministeren bemyndiger hertil, midlertidigt tillægge den anden af 
forældrene forældremyndigheden alene. 

Stk. 2. En afgørelse efter stk. 1, hvorved en forælder får forældremyndigheden alene, gælder, 
indtil der foreligger en endelig aftale eller afgørelse om forældremyndigheden, som kan 
fuldbyrdes, jf. dog stk. 3. 

Stk. 3. En afgørelse efter stk. 1, hvorved en forælder får forældremyndigheden alene, bortfalder 
1) 4 uger efter afgørelsen, medmindre anmodning om afgørelse om forældremyndigheden 
inden da er indgivet til Familieretshuset, jf. § 31, 
2) hvis en sag omfattet af nr. 1 efter indgivelsen tilbagekaldes eller afvises, eller 
3) hvis forældrene genoptager samlivet. 

§ 32 a. Familieretshuset tilbyder forældrene børnesagkyndig rådgivning, når familieretten efter 
§ 456 r, stk. 4, i retsplejeloven har udsat fuldbyrdelse af forældremyndighed, barnets bopæl eller 
samvær. Rådgivning efter 1. pkt. skal være gennemført inden det tidspunkt, familieretten har 
udsat sagen til. 

§ 34. Barnet skal inddrages under en sag om forældremyndighed, barnets bopæl eller samvær, 
så dets perspektiv og eventuelle synspunkter kan komme til udtryk. Dette kan ske ved samtaler 
med barnet, børnesagkyndige undersøgelser eller på anden måde, der belyser barnets perspektiv. 

Stk. 2. Forpligtelsen til at inddrage barnet direkte i sagen gælder ikke, hvis det må antages at 
være til skade for barnet, eller hvis det må anses for unødvendigt efter sagens omstændigheder. 

§ 35. Et barn, der er fyldt 10 år, kan anmode Familieretshuset om at indkalde forældrene til et 
møde om forældremyndigheden, barnets bopæl eller samvær. 

 

  LOV OM ÆGTEFÆLLERS ØKONOMISKE FORHOLD (ACT ON THE SPOUSES’ 
FINANCIAL MATTERS) 
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  1. Under ægteskabet råder hver ægtefælle over sin formue, uanset om formuen er erhvervet 
før eller efter indgåelsen af ægteskabet, dog med de begrænsninger, som følger af stk. 2, § 2 og 
kapitel 2 og 3. 

Stk. 2. En ægtefælle skal råde over sin formue på en sådan måde, at den ikke utilbørligt 
forringes til skade for den anden ægtefælle. 

… 

§ 2. Under ægteskabet kan ægtefæller indgå aftaler med hinanden, give hinanden gaver og 
pådrage sig forpligtelser over for hinanden, jf. dog stk. 2 og 3 og konkurslovens § 64. 

Stk. 2. Ægtefæller kan ikke ved aftale fravige reglerne i denne lov, medmindre det følger af 
kapitel 4 og 5, § 25, stk. 2, og § 32. 

Stk. 3. Ægtefæller kan ikke gyldigt aftale, at det, som den ene ægtefælle fremtidigt erhverver, 
uden vederlag skal tilfalde den anden ægtefælle. 

§ 6. En ægtefælle må ikke uden den anden ægtefælles samtykke indgå aftale om at overdrage, 
pantsætte, udleje eller bortforpagte familiens helårsbolig eller en bolig, der er bestemt til 
familiens helårsbolig, når boligen helt eller delvis indgår i ligedelingen efter § 5, stk. 1, 1. pkt. 

Stk. 2. Samtykke efter stk. 1 kræves, selv om ægtefællerne har ophævet samlivet. 
Stk. 3. Samtykke efter stk. 1 kræves også efter separation eller skilsmisse, indtil der er indgået 

aftale eller truffet endelig afgørelse om boligen efter § 48. 

§ 10. Har en ægtefælle givet tredjemand en gave, der medfører nærliggende risiko for, at den 
anden ægtefælle ikke vil kunne få dækket sine krav ved en formuedeling efter afsnit III eller IV, 
og vidste tredjemand dette, eller burde tredjemand vide dette, kan denne ægtefælle kræve, at 
tredjemand giver gaven tilbage. 

Stk. 2. Retssag om krav efter stk. 1 skal anlægges, inden 1 år efter at den anden ægtefælle har 
fået kendskab til gaven, og inden 3 år efter det tidspunkt, hvor gaven blev givet. Er tinglysning 
eller anden sikringsakt nødvendig for, at tredjemand opnår beskyttelse mod retsforfølgning fra 
gavegivers kreditorer, anses gaven for givet på det tidspunkt, hvor sikringsakten blev foretaget. 

§ 11. Har en ægtefælle overladt løsøre til brug i den anden ægtefælles erhvervsvirksomhed, 
bliver den ægtefælle, der ejer løsøret, bundet af aftaler om løsøret, som den anden ægtefælle har 
indgået med tredjemand. Dette gælder dog ikke, hvis tredjemand vidste eller burde vide, at 
ægtefællen ikke var berettiget til at indgå aftalen. 

§ 12. Ægtefæller kan ved ægtepagt indgå følgende aftaler om særeje: 
1) At en ægtefælle ved formuedeling ved separation eller skilsmisse beholder sin formue, men 
at formuen deles ved en ægtefælles død. Særeje efter denne bestemmelse betegnes 
skilsmissesæreje. 
2) At en ægtefælle ved formuedeling ved separation eller skilsmisse beholder sin formue, og at 
ægtefællens formue ved formuedeling i forbindelse med dødsboskifte tilkommer den 
pågældende ægtefælle eller dennes arvinger. Særeje efter denne bestemmelse betegnes 
fuldstændigt særeje. 
3) At en aftale om fuldstændigt særeje kun skal gælde, hvis en bestemt af ægtefællerne dør 
først, eller kun skal gælde førstafdøde ægtefælles eller længstlevende ægtefælles 
skilsmissesæreje. Særeje efter denne bestemmelse betegnes kombinationssæreje. 
Stk. 2. En aftale efter stk. 1 kan begrænses til at angå følgende: 
1) Et eller flere aktiver. Særeje efter denne bestemmelse betegnes genstandssæreje. 
2) En del af en ægtefælles formue, afhængigt af hvordan eller hvornår ægtefællen har 
erhvervet den pågældende formue. Særeje efter denne bestemmelse betegnes 
erhvervelsessæreje. 
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3) En brøkdel eller procentdel af en ægtefælles formue eller af et eller flere aktiver. Særeje 
efter denne bestemmelse betegnes brøkdelssæreje. 
4) Et bestemt beløb eller et bestemt beløb af værdien af et eller flere aktiver. Særeje efter 
denne bestemmelse betegnes sumsæreje. 
5) Hele en ægtefælles formue med undtagelse af et bestemt beløb eller med undtagelse af et 
bestemt beløb af værdien af et eller flere aktiver. Det beløb, der efter denne bestemmelse ikke 
er særeje, betegnes sumdeling. 
Stk. 3. Ægtefæller kan aftale, at beløb, der er sumsæreje og sumdeling, skal pristalsreguleres 

efter nettoprisindekset, jf. lov om beregning af et nettoprisindeks. 
Stk. 4. Ægtefæller kan endvidere aftale, at beløb, der er sumdeling, skal forhøjes med et årligt 

beløb eller en årlig procentsats eller skal optrappes over en fastlagt periode. 
Stk. 5. Særeje efter stk. 1-4 kan tidsbegrænses eller aftrappes over en bestemt periode. Det skal 

fremgå af aftalen, hvilket tidspunkt tidsbegrænsningen og aftrapningen skal regnes fra. 
Stk. 2. En aftale efter stk. 1 er kun gyldig, hvis den er i overensstemmelse med tredjemands 

bestemmelser om særeje, jf. § 23. 
 

§ 27. Ved formuedelingen indgår de aktiver og passiver, som hver ægtefælle havde ved 
udgangen af det døgn, hvor Familieretshuset modtog anmodning om separation eller skilsmisse, 
jf. dog stk. 2 og 3. Denne dag betegnes ophørsdagen. 

Stk. 2. Efter indstilling fra bobehandleren kan skifteretten bestemme en anden ophørsdag end 
den dag, der følger af stk. 1, hvis ganske særlige forhold gør sig gældende. 

Stk. 3. Ægtefæller kan i forbindelse med separation eller skilsmisse aftale en anden ophørsdag. 
Stk. 4 Er en anmodning om skilsmisse bortfaldet, fordi betingelserne for skilsmissen i § 42 a, 

stk. 2, i lov om ægteskabs indgåelse og opløsning ikke er opfyldt, opretholdes ophørsdagen efter 
stk. 1, hvis en ægtefælle inden 4 uger efter modtagelse af meddelelse om, at ansøgningen er 
bortfaldet, indgiver anmodning om separation eller skilsmisse. 

§ 33. Tilhørte den væsentligste del af ægtefællernes delingsformue den ene ægtefælle ved 
indgåelsen af ægteskabet, eller har den ene ægtefælle under ægteskabet erhvervet den 
væsentligste del af delingsformuen ved arv eller gave, og vil ligedeling af formuen efter § 5, stk. 
1, 1. pkt., være åbenbart urimelig, navnlig fordi ægteskabet har været kortvarigt og uden 
økonomisk fællesskab af betydning, kan det ved formuedeling bestemmes, at denne ægtefælle 
helt eller delvis kan beholde værdien af egen formue. 

§ 38. Har en ægtefælle overført sin delingsformue til egne aktiver, der ikke indgår i 
formuedelingen, eller har ægtefællen anvendt sin delingsformue til betaling af egen gæld, der 
ikke kan fradrages i delingsformuen, har den anden ægtefælle et reguleringskrav. Størrelsen af 
reguleringskravet fastsættes ud fra den reduktion af delingsformuen, der er sket ved overførslen 
eller betalingen af gælden. Der lægges ved afgørelsen herom vægt på tidspunktet for overførslen 
eller betalingen af gælden, stigning og fald i værdien af de omhandlede aktiver og passiver, 
ægtefællernes formueforhold og omstændighederne i øvrigt. 

Stk. 2. Betaling af gæld omfattet af § 29, stk. 3, og overførsel af midler til pensionsrettigheder, 
der er omfattet af § 34, stk. 1, og § 35, stk. 1, medfører ikke reguleringskrav efter stk. 1. 

Stk. 3. Reguleringskravet kan kun gøres gældende ved formuedelingen. 
Stk. 4. Overstiger reguleringskravet delingsformuen, udtages halvdelen af den manglende del 

af kravet af særeje eller alders- og kapitalpension, supplerende engangssum og supplerende 
engangsydelse, jf. § 34, stk. 2, og § 35, stk. 2, der tilhører den ægtefælle, der har foretaget 
overførslen, jf. stk. 1. 

Stk. 5. Reguleringskrav, der ikke er blevet dækket ved formuedelingen, kan ikke senere gøres 
gældende. 
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§ 39. En ægtefælle, der har overført midler, der ikke indgår i formuedelingen, til sin 
delingsformue, eller som har anvendt midler, der ikke indgår i formuedelingen, til betaling af 
egen gæld, der kan fradrages i ægtefællens delingsformue, har et reguleringskrav. Størrelsen af 
reguleringskravet fastsættes ud fra den forøgelse af delingsformuen, der er sket ved overførslen. 
Der lægges ved afgørelsen herom vægt på tidspunktet for overførslen, stigning og fald i værdien 
af de aktiver, som midlerne er overført til, ægtefællernes formueforhold og omstændighederne i 
øvrigt. 

Stk. 2. Betaling af gæld omfattet af § 29, stk. 3, medfører ikke reguleringskrav efter stk. 1. 
Stk. 3. Reguleringskravet kan kun gøres gældende ved formuedelingen. 
Stk. 4. Reguleringskravet kan kun søges dækket af den delingsformue, der tilhører den 

ægtefælle, der har foretaget overførslen, jf. stk. 1. 
Stk. 5. Reguleringskrav, der ikke er blevet dækket ved formuedelingen, kan ikke senere gøres 

gældende. 

§ 41. En ægtefælle, der har medvirket til at bevare eller forøge den anden ægtefælles formue, 
som ikke indgår i delingen, herunder gennem arbejde i hjemmet, varetagelse af omsorgen for 
børnene, fordeling af familiens udgifter eller på anden lignende måde, kan få tilkendt en 
kompensation. 

En ægtefælle er stillet urimeligt økonomisk 

§ 42. Har en ægtefælle formue, der ikke indgår i formuedelingen, kan den anden ægtefælle ved 
formuedelingen få tilkendt en kompensation for at sikre, at denne ægtefælle ikke bliver stillet 
urimeligt økonomisk. Ved vurderingen lægges vægt på ægteskabets varighed, et eventuelt 
forudgående samliv, ægtefællernes indtægts-, formue- og pensionsforhold og omstændighederne i 
øvrigt. 

§ 44. Der kan ved formuedelingen tilkendes en ægtefælle en kompensation, hvis 
1) ægtefællen under ægteskabet har foretaget en mindre pensionsopsparing, end hvad der 
svarer til en rimelig pensionsordning for den pågældende, og 
2) dette skyldes, at ægtefællen af hensyn til familien eller den anden ægtefælle helt eller delvis 
har været uden for arbejdsmarkedet, haft orlov eller arbejdet på nedsat tid. 
Stk. 2. Kompensationen kan højst udgøre halvdelen af forskellen mellem værdien af den 

pensionsopsparing, hver af ægtefællerne har foretaget under ægteskabet af delingsformue. 

§ 45. Der kan ved formuedelingen tilkendes en ægtefælle en kompensation for at sikre, at 
denne ikke stilles urimeligt i pensionsmæssig henseende, hvis 

1) ægteskabet har været af længere varighed og 
2) der er stor forskel i værdierne af ægtefællernes pensionsrettigheder. 
Stk. 2. Ved afgørelsen skal der tages hensyn til ægteskabets varighed, ægtefællernes 

formueforhold og omstændighederne i øvrigt. 

§ 48. Hver ægtefælle kan efter vurdering udtage aktiver, der helt eller delvis indgår i 
ligedelingen efter § 5, stk. 1, 1. pkt. Dette gælder også aktiver, der tilhører den anden ægtefælle. 

Stk. 2. Anmoder begge ægtefæller om at udtage samme aktiv, udtages aktivet af den ægtefælle, 
der ejer aktivet, jf. dog stk. 3. 

Stk. 3. Uanset stk. 2 udtager den anden ægtefælle et aktiv, hvis aktivet for denne har den 
væsentligste betydning for opretholdelsen af hjemmet eller fortsættelse af erhverv eller i øvrigt. 
Retten til at udtage et aktiv efter 1. pkt. omfatter følgende aktiver: 

1) Bolig, der udelukkende eller hovedsagelig er bestemt til familiens helårsbolig. 
2) Fast ejendom med to beboelseslejligheder, hvoraf den ene udelukkende eller hovedsagelig 
er bestemt til familiens helårsbolig. 
3) Fast ejendom, der er bestemt til familiens fritidsbolig. 
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4) Indbo i fælles hjem og fritidsbolig. 
5) Løsøre, der særlig har tjent den pågældende ægtefælles behov. 
6) Erhvervsvirksomhed og erhvervsløsøre. 
7) Transportmidler. 
Stk. 4. Stk. 3 gælder også ved udtagelse af aktiver, som ægtefællerne ejer i sameje. 

§ 49. En ægtefælle kan udtage aktiver, selv om værdien overstiger det beløb, der tilfalder 
denne ægtefælle efter § 26. Det manglende beløb skal betales kontant. 

Stk. 2. Skifteretten kan i særlige tilfælde bestemme, at beløbet kan betales over en kortere 
periode, og skifteretten kan fastsætte vilkårene herfor. 

 


