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Høring over udkast til forslag til Lov om ændring af lov om Familieretshu-

set, lov om ægteskabs indgåelse og opløsning og forskellige andre love 

(Opfølgning på etableringen af det nye familieretlige system m.v.).  

Social- og Indenrigsministeriet sender hermed udkast til forslag til Lov om ændring af 

lov om Familieretshuset, lov om ægteskabs indgåelse og opløsning og forskellige andre 

love (Opfølgning på etableringen af det nye familieretlige system m.v.) i høring. Der 

henvises til vedlagte fortegnelse over de myndigheder og organisationer m.v., der hø-

res over lovudkastet. 

Etableringen af det nye familieretlige system bygger på en stor og kompleks lovpakke, 

der indeholder en ny hovedlov for Familieretshusets opgavevaretagelse og betydelige 

ændringer af den familieretlige lovgivning.  

Etableringen af det nye familieretlige system bygger på en stor og kompleks lovpakke, 

der indeholder en ny hovedlov for Familieretshusets opgavevaretagelse og betydelige 

ændringer af den familieretlige lovgivning.  

Der har efterfølgende vist sig behov for at justere denne lovgivning på enkelte punkter.  

Der er i vid udstrækning tale om justeringer af lovteknisk karakter. Det drejer sig bl.a. 

om præcisering af reglerne om virkningstidspunkterne for Familieretshusets afgørel-

ser samt af reglerne om international kompetence til at behandle sager om ændring af 

vilkår for skilsmisse og om fuldbyrdelse af sådanne afgørelser. Samtidig indføres der 

mulighed for, at Familieretshuset som et naturligt led i sagsbehandlingen i lighed med 

domstolene kan forkynde meddelelser i Statstidende.  

Endvidere betyder lovforslaget, at behandlingen af sager om forældremyndighed ved 

forældremyndighedsindehaverens død ændres således, at nogle af disse sager kan 

afgøres af Familieretshuset, navnlig sager der ikke indeholder en tvist, fordi der kun er 

én, der ansøger om at få forældremyndigheden. Dermed bringes behandlingen af disse 

sager i overensstemmelse med princippet om, at sager, hvor der ikke skal tages stilling 

til en tvist mellem to private parter, ikke afgøres af familieretten, men af Familierets-

huset, hvis afgørelser kan prøves af familieretten. 

Lovforslaget indeholder desuden forslag, der retter op på uhensigtsmæssigheder i det 

familieretlige system. Eksempelvis gøres registreringen af faderskab i forbindelse med 

barnets fødsel mere smidig, således at overflødig sagsbehandling kan undgås, og en 

forældremyndighedsindehaver får mulighed for at aftale fælles forældremyndighed 
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med en af barnets forældre, forudsat at dette er til barnets bedste. Samtidig sikres det, 

at reglerne for tilbagegivelse af bortførte børn er i overensstemmelse med Haagerbør-

nebortførelseskonventionens ordlyd, hvilket giver mulighed for mere fleksible løsnin-

ger til barnets bedste. 

Lovforslaget indeholder også justeringer af sagsfordelingen i det nye familieretlige 

system. Det drejer sig om smidiggørelse af behandlingen af sager om forældremyndig-

hed ved forældremyndighedsindehaverens død således, at nogle af disse sager kan 

afgøres af Familieretshuset, navnlig sager der ikke indeholder en tvist, fordi der kun er 

én, der ansøger om at få forældremyndigheden. Dermed bringes behandlingen af disse 

sager i overensstemmelse med den overordnede tilrettelæggelse af sagsgangene i det 

familieretlige system. 

Lovforslaget indeholder desuden forslag, der har til hensigt at optimere og modernise-

re sagsbehandlingen i det familieretlige system. Eksempelvis gøres registreringen af 

faderskab i forbindelse med barnets fødsel mere smidig, således at overflødig sagsbe-

handling kan undgås, og en forældremyndighedsindehaver får mulighed for at aftale 

fælles forældremyndighed med en af barnets forældre, forudsat at dette er til barnets 

bedste. Samtidig sikres det, at reglerne for tilbagegivelse af bortførte børn er i overens-

stemmelse med Haagerbørnebortførelseskonventionens ordlyd, hvilket giver mulighed 

for mere fleksible løsninger til barnets bedste. 

Videre følger det af lovforslaget, at forældres ret til orientering om deres barn efter 

forældreansvarsloven bortfalder, når forældrenes forældremyndighed over barnet 

bortfalder, fordi barnet anbringes hos en adoptivfamilie med henblik på adoption. 

Dette forslag er en opfølgning på lov nr. 497 af 1. maj 2019 om ændring af adoptions-

loven, lov om social service og forskellige andre love (Kontinuitet og enkle forløb for 

børn, der adopteres uden samtykke). 

Der henvises til Høringsportalen. 

Social- og Indenrigsministeriet skal anmode om, at eventuelle bemærkninger er mini-

steriet i hænde senest torsdag den 7. november 2019.  

Eventuelle bemærkninger bedes sendt til lth@sm.dk med kopi til familieret@sm.dk. 

Ministeriet anmoder i den forbindelse om, at bemærkninger ikke fremsendes både 

med brevpost og mail.  

Eventuelle spørgsmål kan rettes til undertegnede på telefon 41 85 12 03.  

 

Med venlig hilsen 

Lars Thøgersen 
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