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 § 1 

I lov om Familieretshuset, jf. lovbekendtgørelse nr. 

766 af 7. august 2019, foretages følgende 

ændringer: 

 

§ 2. Familieretshuset behandler efter denne lov 

sager, i det omfang det følger af nedenstående love 

og bestemmelser m.v.: 

1) Forældreansvarsloven. 

2) Lov om ægteskabs indgåelse og opløsning. 

3) Lov om børns forsørgelse. 

4) § 56 a i udlændingeloven. 

5) Lov om opkrævning af underholdsbidrag. 

6) Børneloven. 

7) Navneloven. 

8) Lov om ægtefællers økonomiske forhold. 

9) Lov om Haagerkonventionen af 2007. 

10) Forordning (EF) nr. 4/2009 af 18. december 

2008 om kompetence, lovvalg, anerkendelse og 

fuldbyrdelse af retsafgørelser og samarbejde 

vedrørende underholdspligt, jf. § 1 og § 8 h, stk. 2, 

i lov om anerkendelse og fuldbyrdelse af visse 

udenlandske retsafgørelser m.v. på det civil- og 

handelsretlige område. 

11) Haagerkonventionen af 19. oktober 1996 om 

kompetence, lovvalg, anerkendelse, fuldbyrdelse og 

samarbejde vedrørende forældreansvar og 

foranstaltninger til beskyttelse af børn, jf. § 1 i lov 

om Haagerbørnebeskyttelseskonventionen. 

12) Adoptionsloven. 

13) Kapitel 24 i lov om social service. 

1. I § 2 indsættes som nr. 18: 

»18) Lov om udbetaling af godtgørelse til umyndige 

HIV-positive blødere, transfusionssmittede m.fl.« 

 



14) § 19 i lov om retssikkerhed og administration 

på det sociale område. 

15) Værgemålsloven. 

16) § 37, § 54, stk. 3, og § 68 i arveloven. 

17) Lov om fremtidsfuldmagter. 

 

§ 4. Familieretshuset visiterer på baggrund af en 

indledende screening en sag til behandling efter 

bestemmelserne i §§ 5-8. 

Stk. 2-4. ---  

 

2. I § 4, stk. 1, indsættes som 2. og 3. pkt.: 

»Sager omfattet af § 2, nr. 1-11, visiteres efter §§ 

5-7, og disse sager behandles og afgøres efter 

denne lov og bestemmelserne i den lovgivning, der 

i øvrigt gælder for den pågældende sag. § 8 finder 

anvendelse på sager omfattet af § 2, nr. 12-18.« 

 

§ 8. En sag omfattet af § 2, nr. 12-17, behandles 

og afgøres efter bestemmelserne i den lovgivning, 

der gælder for sagen. Kapitel 3 finder anvendelse 

ved behandlingen af en sådan sag. 

 

3. I § 8 ændres »nr. 12-17« til: »nr. 12-18«. 

 

 4. Efter § 11 indsættes: 

»§ 11 a. Familieretshuset foretager forkyndelse i 

Statstidende, hvis en parts bopæl eller opholdssted 

ikke kan oplyses. Forkyndelse foretages endvidere i 

Statstidende, når det ikke er muligt at foretage 

forkyndelse for en part, der har bopæl eller 

opholdssted i udlandet. 

Stk. 2. Forkyndelse efter stk. 1 sker ved, at en 

bekendtgørelse indeholdende et uddrag af 

meddelelsen og oplysning om, at meddelelsen kan 

fås ved henvendelse til Familieretshuset, indrykkes 

i Statstidende. Bekendtgørelsen skal endvidere 

indeholde oplysning om, hvorfor denne 

forkyndelsesform anvendes. 

Stk. 3. Ved forkyndelse efter stk. 1, 2. pkt., skal 

meddelelsen om muligt tillige sendes til den 

pågældende med post. 

Stk. 4. Når en eventuel frist i en meddelelse, der er 

forkyndt efter stk. 1, er udløbet, og den 

pågældende part ikke har besvaret meddelelsen, 

kan Familieretshuset afgøre sagen på det 

foreliggende grundlag.«   

 

§ 27. Familieretshuset indbringer efter reglerne i 

kapitel 13 en § 6-sag for familieretten til afgørelse, 

når sagen er oplyst, parterne ikke har fundet en 

løsning på deres uenighed og der skal træffes 

afgørelse om: 

1) Forældremyndighed efter §§ 11, 14, 15 og 15 a i 

forældreansvarsloven. 

5. I § 27, stk. 1, nr. 1, ændres »§§ 11, 14, 15 og 

15 a« til: »§§ 11 og 14«. 

 



2)-3) --- 

Stk. 2. --- 

 

§ 34. --- 

Stk. 2. Det kan i en afgørelse omfattet af stk. 1 

bestemmes, at afgørelsen har virkning fra et 

tidligere eller senere tidspunkt. 

Stk. 3. --- 

 

6. I § 34, stk. 2, udgår: »tidligere eller«. 

 

§ 37. Følgende afgørelser truffet af 

Familieretshuset har virkning, 2 uger efter at 

afgørelsen er truffet, jf. dog stk. 2-4: 

1)-2) --- 

3) Afgørelse efter §§ 52 eller 53 i lov om ægteskabs 

indgåelse og opløsning om ændring af pligten til at 

betale ægtefællebidrag eller af bidragets størrelse. 

4) --- 

Stk. 2-4. --- 

 

7. I § 37, stk. 1, nr. 3, ændres »§§ 52 eller 53« til: 

»§ 52 og § 53, stk. 1, om ændring af aftaler og 

afgørelser om bidragspligten«. 

 

 § 2 

I lov om ægteskabs indgåelse og opløsning, jf. 

lovbekendtgørelse nr. 771 af 7. august 2019, 

foretages følgende ændringer: 

 

§ 24. Et ægteskab omstødes endvidere efter 

påstand af den ene ægtefælle: 

1) hvis han ved ægteskabets indgåelse befandt sig i 

en tilstand, som udelukker evnen til at handle 

fornuftsmæssigt, 

2) hvis han blev tvunget til at indgå ægteskab, 

3) hvis han ved en fejltagelse blev viet til en anden 

end sin forlovede eller uden at ville indgå 

ægteskab, eller 

4) hvis han blev forledt til at indgå ægteskab ved, 

at han af den anden ægtefælle gennem falske 

oplysninger eller svigagtig fortielse af sandheden 

blev vildledt om, hvem den anden er, eller om 

sådanne omstændigheder ved dennes tidligere liv, 

der med fuld føje ville have afholdt ham fra at 

indgå ægteskabet, og som endnu må tillægges en 

sådan betydning for forholdet mellem 

ægtefællerne, at ægteskabet ikke med rimelighed 

kan fordres opretholdt. 

Stk. 2. --- 

 

1. I § 24, stk. 1, nr. 1-3, ændres »han« til: »den 

pågældende ægtefælle«. 

 

2. I § 24, stk. 1, nr. 4, ændres »hvis han« til: »hvis 

den pågældende ægtefælle«, »at han« til: »at den 

pågældende ægtefælle« og »ham« til: »den 

pågældende ægtefælle«. 

 

 

§ 43 a. Familieretshuset kan behandle en sag 

om separation, skilsmisse, omstødelse af ægteskab 

3. I § 43 a indsættes som stk. 2: 

»Stk. 2. Familieretshuset kan behandle en sag efter 

§ 58 om ændring af en aftale indgået med henblik 



eller et ægteskabs beståen, hvis betingelserne i § 

448 f i retsplejeloven er opfyldt. 

 

på separation eller skilsmisse om fordelingen af 

formuen eller om andre vilkår, hvis betingelserne i 

§ 448 h i retsplejeloven er opfyldt.« 

 

 § 3 

I lov om ægtefællers økonomiske forhold, jf. 

lovbekendtgørelse nr. 774 af 7. august 2019, 

foretages følgende ændring: 

 

§ 59. Ansøgning om fastsættelse eller ændring 

af bidrag efter §§ 56 og 58 og anmodning om 

indgivelse af en afgørelse for familieretten skal 

indgives til Familieretshuset ved anvendelse af den 

digitale løsning, som Familieretshuset stiller til 

rådighed (digital selvbetjening). Ansøgninger og 

anmodninger, der ikke indgives ved digital 

selvbetjening, afvises af Familieretshuset, jf. dog 

stk. 2 og 3. Dette gælder dog ikke anmodninger, 

der indgives af en offentlig myndighed. 

Stk. 2-4. --- 

 

1. I § 59, stk. 1, 1. pkt., ændres »indgivelse« til: 

»indbringelse«, og i 3. pkt. indsættes efter »ikke«: 

»ansøgninger og«. 

 

 § 4 

I forældreansvarsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 

776 af 7. august 2019, foretages følgende 

ændringer: 

 

§ 13. --- 

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. 

Stk. 3. --- 

 

1. I § 13, stk. 2, indsættes som 3. pkt.: 

»Endvidere kan en forældremyndighedsindehaver 

og en af barnets forældre aftale at have fælles 

forældremyndighed.« 

 

§ 15. --- 

Stk. 2. --- 

Stk. 3. Dør en forælder, der har 

forældremyndigheden alene, kan en efterlevende 

forælder og andre anmode om 

forældremyndigheden. Er der fælles 

forældremyndighed, og dør begge forældre, kan 

andre ligeledes anmode om forældremyndigheden. 

Stk. 4. --- 

 

2. § 15, stk. 3, affattes således: 

»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.« 

 

§ 23. En forælder, som ikke har 

forældremyndigheden, har ret til efter anmodning 

at få orientering om barnets forhold fra skoler, 

3. I § 23 indsættes som stk. 4:  

»Stk. 4. Adgangen til at få orientering og få 

udleveret dokumenter efter stk. 1 bortfalder, når 



børneinstitutioner, social- og sundhedsvæsenet 

samt private sygehuse, privat praktiserende læger 

og tandlæger. Denne forælder har desuden ret til at 

få udleveret dokumenter om barnets forhold, hvis 

disse findes på skoler og i børneinstitutioner. Der 

må ikke gives fortrolige oplysninger om 

forældremyndighedsindehaveren. 

Stk. 2. De i stk. 1 nævnte institutioner m.v. kan 

nægte at give konkrete oplysninger og udlevere 

dokumenter om barnets forhold, hvis det må 

antages at være til skade for barnet. 

Stk. 3. Der kan i særlige tilfælde efter 

anmodning fra indehaveren af 

forældremyndigheden eller fra en af de i stk. 1 

nævnte institutioner m.v. træffes afgørelse om at 

fratage den forælder, der ikke har 

forældremyndigheden, adgangen til at få 

orientering og få udleveret dokumenter efter stk. 1. 

Afgørelsen har virkning fra det tidspunkt, hvor 

institutionen m.v. modtager meddelelse om 

afgørelsen. 

 

barnet er midlertidigt placeret efter § 32 a i 

adoptionsloven. Dette har virkning fra det 

tidspunkt, hvor institutionen m.v. modtager 

meddelelse om, at barnet er midlertidigt placeret 

efter § 32 a i adoptionsloven.« 

 

§ 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. 

 

4. I § 27 indsættes som stk. 2 og 3: 

»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, 

2) hvis sag efter nr. 1 efter indgivelsen 

tilbagekaldes eller afvises, eller 

3) hvis forældrene genoptager samlivet.« 

 

 § 5 

I lov om international fuldbyrdelse af 

forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale 

børnebortførelser), jf. lovbekendtgørelse nr. 768 af 

7. august 2019, foretages følgende ændring: 

 

§ 10. Børn, som ulovligt er ført her til landet 

eller ulovligt tilbageholdes her, skal efter 

anmodning tilbagegives til den, som barnet 

tilbageholdes fra, hvis barnet umiddelbart før 

1. I § 10, stk. 1, udgår »til den, som barnet 

tilbageholdes fra«. 

 



bortførelsen eller tilbageholdelsen havde bopæl i en 

stat, som har tiltrådt Haagerkonventionen. 

Stk. 2. --- 

 

 § 6 

I navneloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 767 af 7. 

august 2019, som ændret ved § 27 i lov nr. 1533 af 

19. december 2017, foretages følgende ændringer: 

 

§ 4. --- 

Stk. 2. --- 

Stk. 3. --- 

Stk. 4. Et navn kan endvidere ikke tages i medfør 

af stk. 1, nr. 6, hvis det betegner det modsatte køn 

i forhold til den, der skal bære navnet. Social- og 

indenrigsministeren kan fastsætte regler, der for 

transseksuelle personer gør undtagelse fra 

bestemmelsen i 1. pkt. 

Stk. 5. --- 

 

§ 7. --- 

Stk. 2. --- 

Stk. 3. Social- og indenrigsministeren kan 

fastsætte nærmere regler om de i stk. 1 nævnte 

forhold. Social- og indenrigsministeren kan 

endvidere fastsætte regler, der for transseksuelle 

personer gør undtagelse fra bestemmelsen i stk. 2. 

 

§ 13. --- 

Stk. 2. --- 

Stk. 3. Social- og indenrigsministeren fastsætter 

nærmere regler om, at personer, der er 

transseksuelle eller ganske må ligestilles hermed, 

ikke er omfattet af forbuddet i stk. 2. 

 

1. I § 4, stk. 4, 2. pkt., § 7, stk. 3, 2. pkt., og § 13, 

stk. 3, ændres »transseksuelle« til: 

»transkønnede«. 

 

§ 16. Ansøgning om navngivning og 

navneændring indgives til personregisterføreren i 

sognet. I de sønderjyske landsdele indgives 

ansøgningen til personregisterføreren i kommunen. 

Stk. 2. Personregisterføreren træffer afgørelse i 

sagen, jf. dog stk. 3 og 4. Skal afgørelse i sagen 

træffes i medfør af stk. 3 og 4, videresender 

personregisterføreren ansøgningen til 

Familieretshuset. 

Stk. 3. Familieretshuset eller familieretten, jf. § 

20 a, stk. 2, træffer afgørelse i sager om 

navneændring eller navngivning i medfør af 

følgende bestemmelser: 

2. I § 16 indsættes som stk. 5:  

»Stk. 5. Stk. 1-4 gælder ikke ved ansøgning om 

navngivning og navneændring, der indgives i 

forbindelse med anmodning om udstedelse af 

adoptionsbevilling.« 

 



1) Efternavne efter § 4, stk. 1, nr. 7, § 6, § 7, stk. 

1, nr. 2 og 3, samt ændringer i efternavne efter 

§ 4, stk. 1, nr. 6, 

2) mellemnavne efter § 11, stk. 1, nr. 2, hvis 

navnet tages i medfør af en af de i nr. 1 nævnte 

bestemmelser, 

3) fornavne efter § 14, stk. 3, og 

4) navne efter § 24. 

Stk. 4. Social- og indenrigsministeren kan efter 

forhandling med kirkeministeren fastsætte regler 

om, at afgørelsen i andre tilfælde end dem, der er 

nævnt i stk. 3, træffes af Familieretshuset eller 

familieretten, jf. § 20 a, stk. 2. Social- og 

indenrigsministeren kan efter forhandling med 

kirkeministeren endvidere fastsætte regler om, at 

visse typer af afgørelser, som er omfattet af stk. 3, 

alligevel kan træffes af personregisterføreren. 

 

§ 19. Navneændring og navngivning efter denne 

lov kan endvidere ske ved adoptionsbevilling. 

 

3. I § 19 indsættes efter »adoptionsbevilling«: », 

der udfærdiges af Familieretshuset eller 

Ankestyrelsen«. 

 

§ 21. Personregisterførerens afgørelser efter § 

16, stk. 2, 1. pkt., og § 16, stk. 4, 2. pkt., kan 

påklages til Familieretshuset. Familieretshusets 

afgørelser efter § 16, stk. 3, og § 16, stk. 4, 1. pkt., 

kan indbringes for familieretten efter 

bestemmelserne i kapitel 12 i lov om 

Familieretshuset. 

Stk. 2. --- 

 

4. I § 21, stk. 1, 2. pkt., ændres »§ 16, stk. 3, og § 

16, stk. 4, 1. pkt.,« til: »loven«. 

 

 § 7 

I børneloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 772 af 7. 

august 2019, foretages følgende ændringer: 

 

§ 7. Er faderskab eller medmoderskab ikke 

registreret, og er der ikke rejst sag af andre, rejser 

Familieretshuset sag, jf. dog stk. 2. 

Stk. 2. --- 

 

1. I § 7, stk. 1, indsættes efter »registreret«: 

»inden 4 uger efter fødslen«. 

 

§ 14. --- 

Stk. 2-8. --- 

Stk. 9. Inden anerkendelse efter stk. 1-6 skal den 

mand, som anerkender faderskabet, eller den 

kvinde, der anerkender medmoderskabet, være 

gjort bekendt med retsvirkningerne af 

anerkendelsen og med, at sagen kan kræves afgjort 

ved retten. 

2. I § 14, stk. 9, ændres »ved retten« til: »af 

Familieretshuset eller familieretten, jf. § 32 a, stk. 

2«. 

 



Stk. 10. --- 

 

 § 8 

I lov nr. 158 af 6. maj 1980 om anerkendelse af 

nordiske faderskabsafgørelser og om ændring af 

lov om anerkendelse og fuldbyrdelse af nordiske 

afgørelser om privatretlige krav foretages følgende 

ændringer: 

 

Lov om anerkendelse af nordiske 

faderskabsafgørelser og om ændring af lov 

om anerkendelse og fuldbyrdelse af nordiske 

afgørelser om privatretlige krav 

 

1. Lovens titel affattes således: 

»Lov om anerkendelse af nordiske afgørelser 

om faderskab og medmoderskab«. 

 

§ 3. En dom efter § 1 eller en fastsættelse efter § 2 

har dog ikke bindende virkning her i landet,  

 1) hvis dommen eller fastsættelsen er i strid med 

en dom, der har bindende virkning her i landet og 

er afsagt i en sag, som er anlagt, før den anden 

retssag blev anlagt, eller før fastsættelsen fandt 

sted,  

 2)-4) ---  

 

2. I § 3, nr. 1, ændres »dom« til: »afgørelse« og 

»og er afsagt i en sag, som er anlagt« til: », og sag 

herom blev indledt«. 

 

 3. Efter § 4 indsættes: 

»§ 4 a. §§ 1-4 finder tilsvarende anvendelse på 

medmoderskab.« 

 

 Justitsministeriet 

§ 9 

I retsplejeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 938 af 

10. september 2019, foretages følgende 

ændringer: 

 

 1. Efter § 448 g indsættes før overskriften før § 

449:  

»§ 448 h. Sager efter § 58 i lov om ægteskabs 

indgåelse og opløsning om ændring af en aftale 

indgået med henblik på separation eller skilsmisse 

om fordelingen af formuen eller om andre vilkår 

kan behandles her i riget, hvis sagsøgte har 

hjemting her, jf. § 235, eller hvis det følger af § 

246. 

Stk. 2. Stk. 1 kan fraviges ved overenskomst med 

fremmed stat.« 

 

§ 478. Tvangsfuldbyrdelse kan ske på grundlag 

af 

2. I § 478, stk. 1, indsættes efter nr. 3:  



1) domme og kendelser afsagt af domstole eller af 

andre myndigheder, hvis afgørelser efter 

lovgivningen kan tvangsfuldbyrdes, betalingspåkrav 

med påtegning efter § 477 e, stk. 2, samt 

beslutninger om sagsomkostninger truffet af de 

nævnte myndigheder, 

2) forlig indgået for de under nr. 1 nævnte 

myndigheder samt forlig indgået under 

vilkårsforhandling i henhold til lov om ægteskabs 

indgåelse og opløsning, 

3) aftaler om forældremyndighed, der er anmeldt til 

eller godkendt af Familieretshuset eller 

familieretten, afgørelser om forældremyndighed, 

barnets bopæl eller samvær, der er truffet af 

Familieretshuset, aftaler om barnets bopæl eller 

samvær, der er indgået over for Familieretshuset, 

samt aftaler om barnets bopæl eller samvær, når 

det udtrykkeligt i aftalen er bestemt, at den kan 

tjene som grundlag for fuldbyrdelse, 

4) udenretlige skriftlige forlig om forfalden gæld, 

når det udtrykkeligt er bestemt i forliget, at det kan 

tjene som grundlag for fuldbyrdelse, 

5) gældsbreve, der ikke er omfattet af nr. 4, når 

det udtrykkeligt er bestemt i dokumentet, at det 

kan tjene som grundlag for fuldbyrdelse, 

6) pantebreve; for så vidt angår ejerpantebreve og 

skadesløsbreve, dog kun når gældens størrelse og 

forfaldstidens indtræden er erkendt af skyldneren 

eller klart fremgår af omstændighederne, 

7) veksler for så vidt angår vekselretlige krav og 

checks for så vidt angår regreskrav, og 

8) afgørelser omfattet af forbrugerklagelovens § 34, 

som er truffet af Forbrugerklagenævnet eller 

godkendte private tvistløsningsorganer. 

Stk. 2-4. --- 

 

»4) afgørelser og forlig efter § 58 i lov om 

ægteskabs indgåelse og opløsning, der er truffet af 

eller indgået for Familieretshuset,«. 

Nr. 4-8 bliver herefter nr. 5-9. 

 

§ 484. Fristen for fuldbyrdelse på grundlag af de 

i § 478, stk. 1, nr. 4-7, nævnte dokumenter er 14 

dage efter den dag, da ydelsen kunne kræves 

betalt, medmindre andet er bestemt i dokumentet. 

Kortere fuldbyrdelsesfrist end 4 søgnedage kan dog 

ikke aftales. 

 

3. I § 484 ændres »§ 478, stk. 1, nr. 4-7« til: »§ 

478, stk. 1, nr. 5-8«. 

 

§ 488. --- 

Stk. 2. Ved fremsættelse af anmodning i henhold 

til § 478, stk. 1, nr. 1-3, skal udskrift af afgørelsen, 

betalingspåkravet med påtegning, forliget, 

bevillingen, den anmeldte eller godkendte 

4. i § 488, stk. 2, 1. pkt., ændres »§ 478, stk. 1, 

nr. 1-3« til: »§ 478, stk. 1, nr. 1-4«, og i 2. pkt. 

ændres »§ 478, stk. 1, nr. 4-7« til: »§ 478, stk. 1, 

nr. 5-8«. 

 



forældremyndighedsaftale eller aftalen om barnets 

bopæl eller samvær indleveres til fogedretten. Ved 

fremsættelse af anmodning i henhold til et af de i 

§ 478, stk. 1, nr. 4-7, nævnte dokumenter skal det 

originale dokument indleveres, medmindre 

fogedretten anser det for unødvendigt. Ved 

udenretlige skriftlige forlig og gældsbreve, der er 

underskrevet digitalt, skal en skriftlig 

repræsentation af dokumentet indleveres til 

fogedretten. Ved digitale pantebreve, der er eller 

har været tinglyst eller registreret i skibsregisteret 

eller i Dansk Internationalt Skibsregister, skal 

anmodningen i stedet indeholde en præcis 

henvisning til dokumentet i tingbogen, bilbogen, 

andelsboligbogen, personbogen, skibsregisteret 

eller Dansk Internationalt Skibsregister. 

Stk. 3. --- 

 

§ 495. Forretningen kan foretages, selv om 

skyldneren ikke giver møde eller træffes. På rettens 

kontor kan der dog, hvis skyldneren ikke er mødt, 

ikke foretages udlæg i andet end fast ejendom eller 

andele i andelsboligforeninger eller aktier eller 

anparter i boligaktieselskaber eller 

boliganpartsselskaber omfattet af kapitel III i lov 

om andelsboligforeninger og andre 

boligfællesskaber i henhold til pantebrev, jf. § 478, 

stk. 1, nr. 6, eller for krav omfattet af § 478, stk. 2, 

som er sikret ved lovbestemt pant i det udlagte. 

Stk. 2-3. --- 

 

§ 588. --- 

Stk. 2. Støtter panthaveren ret på et 

ejerpantebrev eller et skadesløsbrev, finder § 478, 

stk. 1, nr. 6, tilsvarende anvendelse. 

Stk. 3. --- 

 

5. I § 495, stk. 1, 2. pkt., og § 588, stk. 2, ændres 

»§ 478, stk. 1, nr. 6« til: »§ 478, stk. 1, nr. 7«. 

 

 § 10 

I lov om anerkendelse og fuldbyrdelse af nordiske 

afgørelser om privatretlige krav, jf. 

lovbekendtgørelse nr. 635 af 15. september 1986, 

som ændret ved § 3 i lov nr. 209 af 29. marts 1995 

og § 10 i lov 389 af 14. juni 1995, foretages 

følgende ændringer: 

 

§ 5. Retsafgørelse og administrativ afgørelse, 

herunder midlertidig afgørelse, der er truffet i 

Finland, Island, Norge eller Sverige om 

1. I § 5, stk. 1, 1. pkt., ændres »eller om ret til 

personligt samkvem med et barn« til: », om 

barnets bopæl eller om samvær««. 



forældremyndighed over et barn eller om ret til 

personligt samkvem med et barn, eller som i øvrigt 

går ud på, at et barn skal udleveres, kan fuldbyrdes 

her i landet, såfremt afgørelsen kan danne grundlag 

for fuldbyrdelse i det land, hvor den er truffet. 

Dette gælder, uanset om afgørelsen har opnået 

retskraft. Forlig, der er indgået for en domstol, eller 

aftale, der er godkendt af en administrativ 

myndighed i de i 1. pkt. nævnte lande, kan i 

samme omfang fuldbyrdes her i landet.  

Stk. 2-3. --- 

  

 

§ 9. Anmodning om fuldbyrdelse indgives til 

fogedretten.  

Stk. 2-5. ---  

Stk. 6. Dokumenter, som er affattet på andre sprog 

end dansk, norsk eller svensk, skal ledsages af en 

bekræftet oversættelse til et af disse sprog, 

medmindre fogedretten bestemmer andet.  

 

2. I § 9, stk. 1, indsættes som 2. pkt.: 

»Anmodning om fuldbyrdelse efter § 5 indgives dog 

til familieretten, jf. retsplejelovens kapitel 42 b.« 

 

3. I § 9, stk. 6, ændres »fogedretten« til: »retten«. 

 

 Sundheds- og Ældreministeriet 

§ 11 

I lov nr. 217 af 28. april 1993 om udbetaling af 

godtgørelse til umyndige HIV-positive blødere, 

transfusionssmittede m.fl., som ændret ved § 28 i 

lov nr. 386 af 22. maj 1996 og § 11 i lov nr. 542 af 

24. juni 2005, foretages følgende ændringer:  

§ 4. Værgen må ikke for den godtgørelse, der er 

under værgens bestyrelse og rådighed efter § 1, 

uden statsforvaltningens samtykke erhverve fast 

ejendom for den umyndige. Såfremt fast ejendom 

er erhvervet, må værgen ikke uden 

statsforvaltningens samtykke afhænde den 

umyndiges faste ejendom eller behæfte den med 

pant eller servitut og heller ikke bortforpagte eller 

bortleje den på usædvanlige vilkår eller på 

usædvanlig tid. Tilsvarende gælder for midler, der 

tilhører en person, der er under værgemål efter 

værgemålslovens § 5, såfremt værgemålet omfatter 

sådanne midler. 

 

§ 5. Værgen kan ved sin bestyrelse og rådighed i 

de i § 1 nævnte situationer kun yde gaver eller lån 

af godtgørelsen og indtægten heraf, såfremt gaven 

eller lånet andrager ubetydelige værdier. Er den 

umyndige over 15 år, kan dette dog kun ske med 

dennes samtykke. Til ydelse af andre gaver eller lån 

såvel af godtgørelsen og indtægten heraf som af, 

1. To steder i § 4, 1. og 2. pkt., og i § 5, 3. pkt., 

ændres »statsforvaltningens« til: 

»Familieretshusets«.  

 



hvad der træder i stedet herfor, kræves 

statsforvaltningens samtykke. Tilsvarende gælder 

for midler, der tilhører en person, der er under 

værgemål efter værgemålslovens § 5, såfremt 

værgemålet omfatter sådanne midler. 

 

 2. Efter § 5 indsættes: 

»§ 5 a. Familieretshusets afgørelser efter denne 

lov kan påklages til Civilstyrelsen.« 

 

 

 


