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K A P I T E L   1 

Indledning 

1. Arbejdsgruppens nedsættelse og kommissorium  

 
I sommeren 2002 blev det besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe vedrørende overdragelse af det 

person-, familie- og arveretlige område til Færøerne. 

 

Arbejdsgruppen fik følgende kommissorium: 

 
”Der udpeges embedsfolk fra henholdsvis færøske og danske ressortmyndigheder, der har til opgave at forberede og 

tilrettelægge overdragelsen af sagsområderne person-, familie- og arveret, og herunder overveje overdragelse af de tilhø-

rende processuelle regler. 

 

Arbejdet skal omfatte: 

 

1. En klarlægning af den fremtidige myndighedsstruktur i forlængelse af en overdragelse af de berørte områder. 

 

2. En klarlægning af de interprovinsielretlige problemstillinger, der knytter sig til overdragelsen af de berørte om-

råder. 

 

3. En klarlægning af behovet for administrativt samarbejde efter at overdragelsen er gennemført og forslag til 

struktur for samarbejdet. 

 

4. Udformning af udkast til det nødvendige lovgrundlag, der i givet fald vil muliggøre overdragelsen af sagområ-

derne til Færøerne. 

 

5. Udarbejdelse af forslag til aftale om overdragelsen. 

 

Resultatet af arbejdsgruppens overvejelser skal så vidt muligt foreligge i efteråret 2003.   

 

Arbejdsgruppens udredning forelægges herefter for den danske regering og det færøske landsstyre til politisk beslut-

ning.” 

 

 

2. Arbejdsgruppens arbejde 

 

Som angivet i kommissoriet har arbejdsgruppen vedrørende overdragelse af det person-, familie- og 

arveretlige område til Færøerne bestået af danske og færøske embedsmænd fra henholdsvis Justits-

ministeriet og Løgmálará i  samt repræsentanter fra Statsministeriet og Lagmandens kontor. 
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Arbejdsgruppen har holdt syv møder i Danmark og Færøerne. 

 

Arbejdsgruppen har inden for de rammer, der er beskrevet under pkt. 1 ovenfor, redegjort for de 

gældende regler på det person-, familie- og arveretlige område og peget på nogle af de interprovinsiel-

retlige problemstillinger, der vil kunne opstå i forbindelse med færøsk overtagelse af området. 

 

Arbejdsgruppen har endvidere inden for de rammer, der er beskrevet under pkt. 1 ovenfor, beskrevet 

behandlingen af færøske person-, familie- og arveretlige sager i dag og overvejet behovet for admini-

strativt samarbejde efter overdragelsen af det person-, familie- og arveretlige sagsområde til Færøer-

ne. 

 

Arbejdsgruppen har beskrevet, hvilke principper der bør gælde for det administrative samarbejde, 

men arbejdsgruppen har ikke udarbejdet udkast til egentlige samarbejdsaftaler mellem færøske og 

danske myndigheder på områderne. 

 

I kapitel 5, pkt. 1, 2, 2.1., 2.2. og 2.3, er der medtaget en beskrivelse af, hvordan myndighedsstruk-

turen i Færøerne nærmere vil kunne indrettes efter færøsk overtagelse af person-, familie- og arveret-

ten. Endvidere indeholder kapitel 5, pkt. 5 og 5.1-5.5., en beskrivelse af de vurderede økonomiske 

konsekvenser af overdragelsen. 

 

Disse afsnit er som udgangspunkt udarbejdet af den færøske delegationarbejdsgruppen, idet det in-

den for de rammer, der vil gælde for overtagelsen, vil være op til de færøske myndigheder selv at tage 

stilling til, hvordan lovgivningen og administrationen skal indrettes. De pågældende afsnit har således 

ikke været genstand for drøftelse med den danske delegation i arbejdsgruppen, men den færøske de-

legations endelige udformning af de afsnit, der omhandler myndighedsstrukturen og de økonomiske 

konsekvenser af overdragelsen, er sket efter, at der har været lejlighed til i arbejdsgruppen at behand-

le en række praktiske spørgsmål m.v. 

 

Den færøske delegation har i øvrigt om arbejdsgruppens arbejde bemærket følgende: 

 

Udgangspunktet for arbejdsgruppens arbejde har været, at der i forbindelse med overtagelsen ikke 

tilsigtes andre indholdsmæssige eller praktiske ændringer udover, hvad der måtte være en nødvendig 

følge af, at færøske myndigheder – nuværende eller nyoprettede – i nødvendigt omfang vil træde i 

stedet for danske myndigheder. 
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Gældende love og administrative forskrifter vil således forsat være i kraft, jf. hjemmestyrelovens § 

13, blot med den forskel, at hvor disse refererer til en dansk myndighed, indfortolkes den relevante 

færøske myndighed. Dette er sædvanlig praksis, som har været anvendt i forbindelse med overdra-

gelse af sagsområder. 

 

Som anført i pkt. 1 er der enighed mellem regeringen og landstyret om, at arbejdsgruppen bl.a. ikke 

skal behandle spørgsmålet om personale. Fra færøsk side har man imidlertid politisk erklæret sig 

indstillet på at tilbyde det personale, der beskæftiger sig med familieretlige sager ved Rigsombudet, 

ansættelse under de færøske myndigheder i den udstrækning dette måtte vise sig at være aktuelt. 

3. Rapportens opbygning 

 
I kapitel 1 er der redegjort for arbejdsgruppens nedsættelse, kommissorium og arbejde samt for rap-

portens opbygning. 

 

Kapitel 2 indeholder en sammenfatning af arbejdsgruppens overvejelser og forslag. 

 

I kapitel 3 er der foretaget en gennemgang af gældende ret i Danmark og Færøerne, herunder interna-

tionale regler på området. 

 

Kapitel 4 indeholder en beskrivelse af, hvordan færøske person-, familie- og arveretlige sager be-

handles i dag. 

 

Kapitel 5 indeholder overvejelserne om den fremtidige myndighedsstruktur i Færøerne. 

 

I kapitel 6 redegøres der for arbejdsgruppens overvejelser om behovet for administrativt samarbejde 

efter overdragelsen. 

 

Kapitel 7 indeholder en beskrivelse af interprovinsielretlige problemstillinger, der knytter sig til 

overdragelsen. 

 

K A P I T E L   2 

Sammenfatning af arbejdsgruppens overvejelser og forslag 
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1. Indledning 

 
 

Dette kapitel indeholder en sammenfatning af arbejdsgruppens overvejelser og forslag. 

 

Pkt. 2 indeholder en sammenfatning af overvejelserne om den fremtidige myndighedsstruktur. Pkt. 3 

indeholder således en sammenfatning af arbejdsgruppens overvejelser om behovet for administrativt 

samarbejde, mens pkt. 4 indeholder en sammenfatning af arbejdsgruppens overvejelser om interpro-

vinsielretlige problemstillinger, der knytter sig til overdragelsen af det person-, familie- og arveretlige 

område. I pkt. 5 er der foretaget en sammenfatning af arbejdsgruppens overvejelser om forskellige 

andre spørgsmål. 

 

 

2. Sammenfatning af arbejdsgruppens overvejelser om behovet for administrativt samarbej-

de efter overdragelsen af det person-, familie- og arveretlige område 

 

(Indsættes senere) 

 

3.Sammenfatning af arbejdsgruppens overvejelser om behovet for administrativt samarbej-

de efter overdragelsen af det person-, familie- og arveretlige sagsområde 

 

Arbejdsgruppen har inden for de rammer, der er fastsat i kommissoriet, beskrevet behandlingen af 

færøske person-, familie- og arveretlige sager i dag og overvejet behovet for administrativt samarbej-

de efter overdragelsen af det person-, familie- og arveretlige sagsområde til Færøerne. 

 
Arbejdsgruppen anbefaler, at Løgmálará i  og Justitsministeriet indgår i et fagligt samarbejde.  

Samarbejdets vigtigste formål bør være, at områdernes regelgrundlag ikke unødvendigt og utilsigtet 

udvikler sig i divergerende retninger. 

 

Arbejdsgruppen finder, at samarbejdet bl.a. bør omfatte tidlig gensidig orientering om påtænkte lov-

givningsinitiativer, rutinemæssig orientering om nye regler, orientering om forslag til dansk og færøsk 

lovgivning med hensyn til implementering af nordiske og internationale aftaler og erfaringsudveksling 

vedrørende varetagelsen af administrative funktioner på områderne. 
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Arbejdsgruppen finder endvidere, at Løgmálará i  og Justitsministeriet hver bør udpege en kontakt-

person, og at embedsmandsmøder med deltagelse af relevante embedsmænd fra begge sider bør af-

holdes efter behov, dog mindst en gang om året. 

 

Det bør endvidere være en del af samarbejdet mellem Løgmálará i  og Justitsministeriet, at Justits-

ministeriet løbende holder Løgmálará i  orienteret om møder etc. i internationale fora, som 

Løgmálará i  har interesse i at deltage i.  

 

Både Haagerkonventionen af 1993 om beskyttelse af børn og om samarbejde med hensyn til interna-

tionale adoptioner, Haagerkonventionen af 1980 om de civilretlige virkninger af internationale barne-

bortførelser og Europarådskonventionen af 1980 om de civilretlige virkninger af internationale bar-

nebortførelser forudsætter, at hver kontraherende stat udpeger en centralmyndighed, som skal mod-

tage og formidle henvendelser i henhold til konventionerne, samarbejde med andre centralmyndighe-

der og udføre de opgaver, som ifølge konventionerne i øvrigt påhviler centralmyndighederne. Det er 

arbejdsgruppens vurdering, at der for Færøernes vedkommende vil være så få sager omfattet af disse 

konventioner, at der vanskeligt i Færøerne vil kunne opbygges en egentlig ekspertise i varetagelsen af 

disse sager. Arbejdsgruppen finder derfor, at Civilretsdirektoratet med fordel vil kunne fungere som 

centralmyndighed for Færøerne for så vidt angår begge Haagerkonventioner og Europarådskonven-

tionen, hvis Færøerne vælger at blive omfattet af de nævnte konventioner. 

 

Det er arbejdsgruppens vurdering, at det vil være hensigtsmæssigt, at der indgås en samarbejdsaftale 

mellem de færøske myndigheder og Civilretsdirektoratet om varetagelsen af sager i henhold til de 

konventioner, som Færøerne måtte vælge at blive omfattet af. Arbejdsgruppen har ikke taget stilling 

til den nærmere udformning af de enkelte samarbejdsaftaler. Der er imidlertid i arbejdsgruppen enig-

hed om, at det naturligvis er en gensidig forudsætning, at der etableres et tæt samarbejde mellem Ci-

vilretsdirektoratet og de færøske myndigheder med henblik på f.eks. besvarelse af henvendelser fra 

udenlandske centralmyndigheder om lovgivning, procedurer m.v. og med henblik på samarbejde i 

konkrete sager. 

 

Det er endvidere arbejdsgruppens vurdering, at der efter overdragelsen vil være et behov for færøske 

myndigheder for at forelægge Civilretsdirektoratet sager vedrørende internationale fremmedadoptio-

ner med henblik på undersøgelse af, om det samtykke, der er givet til adoption over for en uden-

landsk myndighed, kan sammenlignes med et samtykke afgivet over for en dansk myndighed.  
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Der forventes efter overdragelsen også at være samarbejde mellem den færøske adoptionsmyndighed 

og Civilretsdirektoratet omkring udveksling af oplysninger om ældre sager, som f.eks. aktindsigt i 

gamle adoptionssager. 

 

Udover adoptionsområdet vil de færøske myndigheder formentlig have behov for assistance, hvis 

der opstår spørgsmål i relation til udenlandske dokumenter, legaliseringsprocesser, verificering m.v. 

på familierettens område. Også på disse områder vil Civilretsdirektoratet kunne yde bistand. 

 

Efter overdragelsen af det person-, familie- og arveretlige område til Færøerne vil der være behov for, 

at de færøske myndigheder indgår i et samarbejde med de danske adoptionsformidlende organisatio-

ner. Der vil på et senere tidspunkt fra færøsk side blive rettet henvendelse til organisationerne med 

henblik på fremtidigt samarbejde. 

 

Der vil formentlig også være behov for, at de færøske myndigheder indgår i et samarbejde med Uden-

rigsministeriet om inddrivelse af underholdsbidrag i henhold til FN’s konvention af 20. juni 1956 om 

inddrivelse af underholdsbidrag i udlandet. 

 

Herudover kan der være områder, hvor det på et senere tidspunkt vurderes, at der kan være behov 

for et samarbejde mellem færøske og danske myndigheder eller organisationer. Hvis dette er tilfæl-

det, må der tages kontakt fra de færøske myndigheder til de danske myndigheder eller organisationer 

med henblik på tilrettelæggelse af samarbejdet, herunder eventuelt indgåelse af en samarbejdsaftale. 

4. Sammenfatning af arbejdsgruppens overvejelser om interprovinsielretlige problemstil-

linger, der knytter sig til overdragelsen af det person-, familie- og arveretlige område 

 

Arbejdsgruppen har inden for de rammer, der er fastsat i kommissoriet, redegjort for de gældende 

regler på det person-, familie- og arveretlige sagsområde og peget på nogle af de interprovinsielretlige 

problemstillinger, der vil kunne opstå i forbindelse med færøsk overtagelse af områderne. 

 

Der er i arbejdsgruppen enighed om, at løsning af de interprovinsielretlige problemer, der vil opstå 

efter overdragelsen af det person-, familie- og arveretlige område til Færøerne, må tage udgangspunkt 

i et princip om, at der skal ske fuld anerkendelse og fuldbyrdelse af familieretlige afgørelser og af 

familieretlige aftaler som f.eks. ægtepagter og aftaler om forældremyndighed landene imellem. Prin-

cippet om fuld anerkendelse og fuldbyrdelse vil imidlertid kunne fraviges i helt særlige situationer, 

navnlig hvor der er tale om et retsinstitut, som ikke eksisterer i det ene land, og som kun vanskeligt 

kan indpasses i dette lands retsorden.     
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Der er endvidere enighed i arbejdsgruppen om, at der både i Færøerne og Danmark bør være kompe-

tenceregler, der sikrer, at der ikke opstår situationer, hvor f.eks. hverken Danmark eller Færøerne har 

kompetence i en konkret sag, eller hvor parterne får en uheldig adgang til ”forum shopping”.  

 

Arbejdsgruppen har overvejet, hvordan det bedst kan sikres, at princippet om fuld anerkendelse og 

fuldbyrdelse og hensigtsmæssige kompetence- og lovvalgsregler nås. Arbejdsgruppen har i den for-

bindelse overvejet, om der forud for færøsk overtagelse af familieretten bør indgås en aftale mellem 

Færøerne og Danmark om anerkendelse og fuldbyrdelse, lovvalg og kompetence. Arbejdsgruppen 

har dog ikke fundet behov for på nuværende tidspunkt at indgå en sådan aftale, som ville nødvendig-

gøre en detaljeret stillingtagen til de enkelte spørgsmål, der vil kunne opstå. 

 

Løsningen af de interprovinsielretlige problemstillinger, der vil opstå, må derimod efter ar-

bejdsgruppens opfattelse som udgangspunkt ske ved lovgivning henholdsvis i Danmark og i Færøer-

ne. Det indebærer, at det vil være op til henholdsvis de danske og færøske myndigheder at tage stil-

ling til, hvad der skal gælde i henholdsvis Danmark og Færøerne. 

 

Arbejdsgruppen forudsætter, at der forud for lovgivning, der har betydning for løsning af problemer 

om lovvalg, kompetence, anerkendelse og fuldbyrdelse imellem Danmark og Færøerne, indledes drøf-

telser mellem parterne, således at det sikres, at lovgivningen udformes i overensstemmelse med de 

oven for omtalte centrale kriterier. 

 

Efter arbejdsgruppens opfattelse skal løsningen af de interprovinsielretlige problemer tage udgangs-

punkt først og fremmest i de nordiske konventioner på området. I det omfang reglerne i de nordiske 

konventioner ikke findes egnede til at løse eventuelle problemstillinger mellem Danmark og Færøerne 

må det vurderes, om andre internationale konventioner indeholder egnede regler til formålet.   

5. Sammenfatning af arbejdsgruppens overvejelser om andre spørgsmål 

 

Overtagelsen af person-, familie- og arveretten er, hvad angår kompetence i lovgivningsmæssig hen-

seende, afgrænset til den materielle lovgivning og de regler, der vedrører den administrative behand-

ling af sagerne. Den omfatter således ikke de regler om domstolenes behandling af sager, der knytter 

sig til områderne. Domstolenes opgaver vil derfor som udgangspunkt være uændrede efter overtagel-

sen. 
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Retsplejelovens regler og den person-, familie- og arveretlige lovgivning kan dog ikke anskues sepa-

rat, da ændringer i den materielle person-, familie- og arveretlige lovgivning kan nødvendiggøre æn-

dringer i retsplejelovens regler. 

 

Arbejdsgruppen har overvejet, hvad følgerne heraf vil være. 

 

Hvis person-, familie- og arveretten overtages af de færøske myndigheder før retsplejen, vil der 

utvivlsomt opstå situationer, hvor det vil være nødvendigt med en tilpasning af lov for Færøerne om 

rettens pleje som følge af ændringer i den færøske person-, familie- og arveretlige lovgivning. Æn-

dringer i lov for Færøerne om rettens pleje skal i så fald behandles i Folketinget. 

 

Ændringer af lov for Færøerne om rettens pleje vil f.eks. være nødvendige, hvis man i Færøerne øn-

sker at indføre fælles forældremyndighed for ugifte, eller hvis man ønsker at gennemføre en moderni-

sering af behandlingen af faderskabssager og sager om umyndiggørelse svarende til den, der er gen-

nemført i Danmark ved henholdsvis børneloven og værgemålsloven. Hvis Færøerne ønsker på denne 

måde at modernisere den færøske familieret, vil Justitsministeriet være indstillet på at søge de nød-

vendige ændringer af lov for Færøerne om rettens pleje gennemført i Folketinget. 

 

I andre tilfælde, hvor ændringer i den færøske person-, familie- arveretlige lovgivning medfører behov 

herfor, er Justitsministeriet indstillet på at indgå i drøftelser med de færøske myndigheder om gen-

nemførelsen af ændringer i lov for Færøerne om rettens pleje. Der vil imidlertid kunne være tale om 

ændringer, der rejser principielle spørgsmål, herunder hvis ændringerne forudsætter øget ressource-

tilførsel til domstolene, eller hvis de berører principper, der må anses for centrale i lov for Færøerne 

om rettens pleje. 

 

Hvis person-, familie- og arveretten overgår til de færøske myndigheder før retsplejen, vil der være 

behov for et tæt samarbejde mellem Justitsministeriet og Løgmálará i , og for at Løgmálará i  så 

tidligt som muligt underretter Justitsministeriet om påtænkte ændringer i lovgivningen, der vil med-

føre behov for ændringer i retsplejeloven. Herved vil det være muligt at forsøge at begrænse de uhen-

sigtsmæssigheder, der vil være forbundet med, at ændringer i den person-, familie- og arveretlige lov-

givning og ændringer i lov for Færøerne om rettens pleje behandles i  henholdsvis Lagtinget og Folke-

tinget. 

 

 

I forbindelse med tilvejebringelse af det retlige grundlag foreslås det, at sager, som på tidspunktet for 

et sagsområdes overgang til de færøske myndigheder, er under behandling af en dansk myndighed, 
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skal færdigbehandles af vedkommende færøske myndighed. Vedkommende danske myndighed skal 

dog i særlige tilfælde og efter aftale med vedkommende færøske myndighed kunn bestemme, at visse 

nærmere bestemte sager skal færdigbehandles af vedkommende danske myndighed. 

 

Arbejdsgruppen vurderer, at der på adoptionsområdet kan være behov for, at de danske myndighe-

der i visse tilfælde færdigbehandler verserende sager af hensyn til de udenlandske myndigheder.  

 

 

K A P I T E L    3 

Gældende regler 

1. Indledning 

 

Dette kapitel indeholder en kort beskrivelse af de gældende regler på det person-, familie- og arveret-

lige område og de væsentligste forskelle mellem de for Danmark og Færøerne gældende regler. 

 

Reglerne på det person-, familie- og arveretlige område vedrører traditionelt forældremyndighed, 

samvær, værgemål (umyndighed), navne, ægteskabs indgåelse og opløsning, registreret partnerskab, 

ægteskabets retsvirkninger, børns retsstilling, faderskab, bidrag, adoption, arv og borteblevne. Svan-

gerskabsafbrydelse, sterilisation og kastration samt især boskifte behandles imidlertid også som en 

del af person-, familie- og arveretten og forudsættes overdraget til Færøerne som en del heraf. Disse 

områder er derfor også medtaget i denne rapport. 

 

Det person-, familie og arveretlige sagsområde er i henhold til hjemmestyreloven fra 1948 et anlig-

gende, som henhører under de danske myndigheder. En lov på det familieretlige område kan således 

indeholde bestemmelse om, at loven gælder for Færøerne, at loven ved kongelig anordning kan sættes 

i kraft for Færøerne med de afvigelser, som de særlige færøske forhold tilsiger, eller at loven ikke 

gælder for Færøerne. I en række tilfælde indeholder hovedlove eller lovændringer imidlertid ikke be-

stemmelser om lovens territoriale gyldighed, og i disse tilfælde må det bero på fortolkning, hvorvidt 

loven gælder for Færøerne. Udgangspunktet er, at loven i disse tilfælde gælder, med mindre der f.eks. 

er tale om et færøsk særanliggende, eller lovændringen vedrører en hovedlov, der ikke gælder eller er 

sat i kraft for Færøerne. 

 

Efter hjemmestyrelovens § 7 skal regeringsforslag, der indeholder bestemmelser, der udelukkende 

vedrører Færøerne, forelægges for hjemmestyret, inden de fremsættes for Folketinget. Også rigslove, 
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der vedrører lokale færøske forhold, skal efter § 7 forelægges for hjemmestyret, før de sættes i kraft 

for Færøerne.      

 

Regler om kundgørelse i Færøerne af bl.a. love, anordninger og bekendtgørelser findes i lov nr. 735 af 

6. december 1989. Ifølge denne lov skal love, anordninger og bekendtgørelser, der skal gælde i Færø-

erne, for at få gyldighed i Færøerne kundgøres særskilt i Færøerne. Kundgørelse sker i Landsstyrets 

kundgørelsestidende, Kunnger abla i . Hvis love m.v. ikke indeholder bestemmelser om ikrafttræ-

den, træder disse i kraft i Færøerne ugedagen efter kundgørelsen i Kunnger abla i . 

 

Indtil den 1. januar 1990 var kundgørelse af love m.v. i Færøerne reguleret ved lov nr. 51 af 1. april 

1896 om kundgørelse af love og anordninger i Færøerne. Efter denne lov trådte love m.v. først i kraft 

i Færøerne 4 uger efter kundgørelse i den dertil autoriserede tidende (Dimmalætting), medmindre 

andet var bestemt. 

 

Som det fremgår af de følgende punkter, er der i dag inden for familierettens område ganske store 

forskelle mellem lovgivningen i Danmark og Færøerne. Det skyldes især, at det i mange love og lov-

ændringer er bestemt, at de ikke skal gælde for Færøerne, og at de ikke senere er sat i kraft for Færø-

erne.  

 

Der er i rapporten medtaget en række bilag, hvoraf nogle giver en skematisk oversigt over de enkelte 

lovområders udvikling i Danmark og i Færøerne, og andre bilag er Justitsministeriets notater om 

ikraftsættelse af forskellig familieretlig lovgivning for Færøerne. I de følgende afsnit henvises til disse 

bilag, hvor de er relevante.   

 

I punkt 3 er der foretaget en kort gennemgang af de væsentligste internationale konventioner m.v. på 

det person-, familie- og arveretlige område. Der er som bilag 23 til rapporten medtaget en skematisk 

oversigt, der viser, hvornår de enkelte konventioner m.v. er indgået, trådt i kraft, ændret m.v., og om 

de gælder i Færøerne. 

 

Forskellene mellem den familieretlige lovgivning i Danmark og Færøerne kan give anledning til in-

terprovinsielretlige problemer. Om behandlingen af disse henvises til kapitel 7. 

2. Gældende regler 

2.1. Forældremyndighed og samvær 

 



 

- 16 - 

I 1995 blev lov om forældremyndighed og samvær vedtaget, jf. lov nr. 387 af 14. juni 1995. Loven 

trådte i kraft den 1. januar 1996, og samtidig blev kapitel 2 og § 35, § 36 og § 37 i lov om umyndig-

hed og værgemål, jf. lovbekendtgørelse nr. 443 af 3. oktober 1985, ophævet. I forbindelse med vær-

gemålslovens ikrafttræden den 1. januar 1997 blev lov om umyndighed og værgemål helt ophævet. 

 

I Færøerne gælder myndighedsloven fra 1922, jf. lov nr. 277 af 30. juni 1922 med senere ændringer. 

Flere af de ændringer, der i perioden fra 1980-1990 blev foretaget i den danske myndighedslov, er 

dog ikke sat i kraft for Færøerne. Dette gælder særligt indførelsen i 1985 af regler om fælles foræl-

dremyndighed for ugifte og for separerede eller fraskilte. 

 

Forskellen mellem de i dag gældende regler om forældremyndighed og samvær i Færøerne, jf. myn-

dighedslovens regler, og reglerne i lov om forældremyndighed og samvær er nærmere beskrevet i bilag 

2 (Notat om anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om forældremyndighed og samvær og 

udkast til anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om forældremyndighed og samvær). 

  

Heraf fremgår det, at de vigtigste forskelle mellem reglerne i Danmark og for Færøerne er, at der efter 

reglerne i myndighedsloven, som den er gældende for Færøerne, ikke er adgang for ugifte forældre til 

at aftale fælles forældremyndighed. Endvidere kan en far ikke efter myndighedslovens regler få over-

ført forældremyndigheden over barnet til sig, medmindre det findes påkrævet under særlig hensyn til 

barnet. Endelig har faderen til et barn uden for ægteskab kun ret til samvær med barnet, hvis det er 

foreneligt med barnets tarv, og hvis særlige omstændigheder, herunder navnlig faderens hidtidige for-

bindelse med barnet, taler derfor.  

 

Der henvises til bilag 1. 

2.2. Værgemål 

2.2.1. De for Danmark gældende regler 

 
Ved lov nr. 388 af 14. juni 1995 blev værgemålsloven gennemført i Danmark. Samtidig blev myndig-

hedsloven ophævet. 

 

Formålet med den danske værgemålslov var at gennemføre en revision af reglerne om umyndiggørelse 

af voksne med henblik på at gøre reglerne mere tidssvarende og smidige, bl.a. ved at der blev mulig-

hed for at iværksætte værgemål, som er tilpasset de individuelle behov for bistand fra en værge. 

Kompetencen til at behandle værgemålssager blev endvidere flyttet fra domstolene til statsamterne, 

således at kun de mest indgribende sager i dag behandles af domstolene. 
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De vigtigste forskelle mellem de tidligere gældende regler og reglerne i dag er, at der efter værge-

målsloven i forbindelse med alle værgemål skal foretages en vurdering af, i hvilket omfang og på hvil-

ke områder der er brug en værge til at varetage økonomiske og personlige værgemål. De enkelte vær-

gemål skal afpasses efter de konkrete behov hos den person, som sagen drejer sig om, og værgemålet 

må ikke være mere omfattende end nødvendigt. Værgemålene kan således kombineres indbyrdes, 

ligesom de kan begrænses til at angå økonomiske forhold, herunder bestemte aktiver eller anliggen-

der, eller begrænses til at angå personlige forhold, herunder bestemte personlige anliggender. De for-

skellige værgemålskombinationer kan endvidere tidsbegrænses. 

 

Der henvises til bilag 3. 

2.2.2. De for Færøerne gældende regler 

 

Værgemålsloven er ikke sat i kraft for Færøerne. Myndighedsloven fra 1922, jf. lov nr. 277 af 30. 

juni 1922 med senere ændringer, regulerer derfor fortsat området vedrørende umyndighed og værge-

mål i Færøerne.  

 

Efter myndighedsloven, som den gælder i Færøerne, er der ikke samme mulighed for at afpasse en 

umyndiggørelse efter de konkrete behov hos den person, som sagen drejer sig om, som der er efter 

værgemålsloven, og umyndiggørelse kan således ikke begrænses til bestemte aktiver. For voksne er 

der derfor kun mulighed for at iværksætte umyndiggørelse i formueretlig henseende og i tilknytning 

hertil tillige personlig umyndiggørelse. Endvidere kan voksne komme under lavværgemål. Personlig 

umyndiggørelse kan kun besluttes, hvis den pågældende også umyndiggøres i formueretlig henseen-

de, eller dette er sket under en tidligere sag. Selv om der kun er behov for personlig umyndiggørelse, 

fordi den pågældende ikke har formue, må der altså tillige træffes afgørelse om formueretlig umyn-

diggørelse.  

 

Der henvises til bilag 3. 

2.3. Internationale børnebortførelser 

2.3.1. De for Danmark gældende regler 

 
Danmark har tiltrådt Europarådskonventionen af 20. maj 1980 om anerkendelse og fuldbyrdelse af 

afgørelser om forældremyndighed. Endvidere har Danmark tiltrådt Haagerkonventionen af 25. okto-

ber 1980 om de civilretlige virkninger af internationale børnebortførelser. Konventionerne er begge 
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gennemført i dansk ret ved lov nr. 793 af 27. november 1990 om international fuldbyrdelse af foræl-

dremyndighedsafgørelser m.v. (Internationale børnebortførelser) –  børnebortførelsesloven. 

 

Europarådskonventionen medfører, at en afgørelse om forældremyndighed, om hvor barnet skal bo, 

eller om samvær, som er truffet i et konventionsland, skal anerkendes og fuldbyrdes i de øvrige kon-

ventionslande. Danmark vil således ifølge lovens § 4 som udgangspunkt anerkende disse afgørelser. 

Hvis afgørelsen kan danne grundlag for fuldbyrdelse i den stat, hvor den er truffet, vil afgørelsen 

også kunne fuldbyrdes i Danmark. Fuldbyrdelse i Danmark vil dog kunne undlades eller udsættes, 

f.eks. hvis en fuldbyrdelse ikke vil være det bedste for barnet eller hvis grundlæggende retssikker-

hedsprincipper ikke er tilgodeset. 

 

Haagerkonventionen har bl.a. til formål at sikre, at et barn, som er bortført eller tilbageholdt i et an-

det land, umiddelbart gives tilbage til det land, hvor barnet normalt bor. Børn, som ulovligt er ført til 

Danmark eller tilbageholdes her, skal således efter anmodning tilbagegives til den, som barnet tilba-

geholdes fra, hvis barnet umiddelbart før bortførelsen eller tilbageholdelsen havde bopæl i en stat, 

som har tiltrådt Haagerkonventionen, jf. lovens § 10. 

 

De lande, der har tiltrådt konventionerne, har pligt til at udpege en centralmyndighed. Centralmyn-

dighederne skal samarbejde med hinanden i sager, der er omfattet af konventionerne, og deres væ-

sentligste opgave er at modtage og formidle henvendelser vedrørende bl.a. tilbagegivelsen af børn til 

de rette myndigheder eller personer. I Danmark er Civilretsdirektoratet udpeget som centralmyndig-

hed. 

 

En anmodning om fuldbyrdelse af en afgørelse efter Europarådskonventionen eller om tilbagegivelse 

efter Haagerkonventionen af et barn, der er bortført til eller tilbageholdt i Danmark, indgives til fo-

gedretten, jf. lovens § 12. Normalt vil anmodningen blive sendt af den udenlandske centralmyndighed 

til Civilretsdirektoratet, der videresender anmodningen til fogedretten. Det er således fogedretten, 

som træffer afgørelse i disse sager. 

 

Børnebortførelsesloven er ændret ved lov nr. 387 af 28. maj 2003, hvorved der særligt blev indsat 

bestemmelser om en retshjælpsordning i børnebortførelsessager i loven. 

  

Der henvises til pkt. 3.13. og 3.14. samt bilag 4 og 5. 

2.3.2. De for Færøerne gældende regler 
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Som det fremgår af pkt. 3.13. og 3.14. gælder Europarådskonventionen og Haagerkonventionen fra 

1980 ikke for Færøerne, idet Danmark ratificerede de to konventioner den 3. april 1991 med forbe-

hold for Færøerne og Grønland. Som følge deraf gælder lov nr. 793 af 27. november 1990 om inter-

national fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (Internationale børnebortførelser) heller 

ikke for Færøerne. 

 

Fogedretten i Færøerne vil dog i visse tilfælde fuldbyrde en udenlandsk afgørelse om forældremyn-

dighed eller samvær efter retsplejelovens regler om fuldbyrdelse af andre krav end pengekrav. 

2.4. Lov om personnavne 

 
Navnelovgivningen behandles ofte som en del af den familieretlige lovgivning. Navnelovgivningen er 

imidlertid allerede i 1990 overtaget som et særanliggende, hvorfor den ikke vil blive nærmere omtalt i 

denne rapport.   

 

Det skal derfor blot nævnes, at for Danmark gælder lov nr. 193 af 29. april 1981 om personnavne 

med senere ændringer, mens det for Færøerne er lagtingslov nr. 41 af 26. marts 2002 om personnav-

ne (fólkanøvn), der regulerer navneområdet. 

2.5. Lov om ægteskabs indgåelse og opløsning 

 
Ægteskabsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 147 af 9. marts 1999, blev sat i kraft for Færøerne ved 

anordning nr. 37 af 22. januar 2002 om ikrafttræden for Færøerne af lov om ægteskabs indgåelse og 

opløsning, som trådte i kraft den 1. marts 2002. Reglerne om ægteskabs indgåelse og opløsning blev 

sat i kraft for Færøerne med ganske få ændringer. 

 

De ændringer, som anordningen medførte i forhold til den tidligere gældende ægteskabslov fra 1922, 

er beskrevet nærmere i bilag 7.  

 

Siden ikrafttræden af anordning nr. 37 af 22. januar 2002 er lov om ægteskabs indgåelse og opløsning 

ændret to gange. Ingen af disse ændringer er sat i kraft for Færøerne. 

 

Ved lov nr. 365 af 6. juni 2002 om ændring af bl.a. udlændingeloven, der trådte i kraft den 1. juli 

2002, blev der således samtidig foretaget nogle ændringer i lov om ægteskabs indgåelse og opløsning, 

hvorved bl.a. kredsen af udlændinge, der kan indgå ægteskab i Danmark, blev begrænset.  
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Endvidere blev lov om ægteskabs indgåelse og opløsning ændret ved lov nr. 387 af 28. maj 2003, 

som indsatte en ny bestemmelse i § 36, hvoraf det fremgår, at en ægtefælle har ret til skilsmisse, når 

den anden ægtefælle ulovligt har ført den førstnævnte ægtefælles barn ud af Danmark eller ulovligt 

tilbageholder barnet i udlandet. 

 

Der henvises til bilag 6. 

2.6. Lov om registreret partnerskab 

2.6.1. De for Danmark gældende regler 

 
Lov om registreret partnerskab trådte i kraft den 1. oktober 1989. Hovedformålet med loven var at 

ligestille samliv mellem to personer af samme køn med samliv mellem to personer af forskelligt køn, 

således at parterne blev sikret de samme retsgarantier, de samme rettigheder og de samme pligter, 

som gælder mellem ægtefæller. Som udgangspunkt gælder reglerne om adoption og forældremyndig-

hed og samvær dog ikke for registrerede partnere. 

 

Frem til den seneste ændring af loven i 1999 var det en betingelse for indgåelse af registreret partner-

skab, at mindst én af parterne havde bopæl i Danmark og dansk statsborgerskab. Ved lov nr. 360 af 

2. juni 1999 skete der imidlertid en udvidelse af den personkreds, der kan indgå registreret partner-

skab. Det er således nu muligt at indgå registreret partnerskab, hvis en af parterne har bopæl i Dan-

mark og dansk, norsk, svensk eller islandsk statsborgerskab, eller hvis begge parter har haft bopæl i 

Danmark i de sidste to år før registreringen 

 

Ifølge lovens § 2, stk. 3, 2. pkt., kan justitsministeren bestemme, at statsborgerskab i lande med en 

lovgivning om registreret partnerskab, der svarer til den danske, skal ligestilles med dansk statsbor-

gerskab. Denne mulighed er nu udnyttet for så vidt angår hollandske og finske statsborgere, jf. be-

kendtgørelse nr. 929 af 23. oktober 2001 og bekendtgørelse nr. 198 af 9. april 2002. 

 

Ved lovændringen i 1999 blev det endvidere muligt at foretage stedbarnsadoption i et registreret 

partnerskab, medmindre stedbarnet er et adoptivbarn fra et andet land, jf. § 4. 

 

Der henvises til bilag 8. 

2.6.2. De for Færøerne gældende regler 

 
Lov om registreret partnerskab gælder ikke for Færøerne. 



 

- 21 - 

2.7. Lov om ægteskabets retsvirkninger 

 
Lov om ægteskabets retsvirkninger (retsvirkningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 37 af 5. januar 

1995 med senere ændringer, stammer i sin oprindelige form fra 1925. Loven samt nogle af de æn-

dringer, der er foretaget i loven siden 1925 gælder umiddelbart for Færøerne, jf. bilag xx??, mens an-

dre ændringer er sat i kraft for Færøerne ved kongelig anordning og med de ændringer, som de særlige 

færøske forhold tilsiger.  

 

Siden starten af 1980´erne er der foretaget en række ændringer i den danske retsvirkningslov, som 

ikke er sat i kraft for Færøerne. De væsentligste af disse ændringer er beskrevet nedenfor, og alle 

ændringer fremgår i øvrigt af bilag 9 og 10 (Notat om anordning om ikrafttræden for Færøerne af 

forskellige ændringer i lov om ægteskabets retsvirkninger). 

 

Ved lov nr. 209 af 5. april 1989 om ændring af ægteskabsloven m.v. (separations- og skilsmissebe-

tingelser m.v.) blev der indsat en bestemmelse i retsvirkningsloven om, at justitsministeren kan indgå 

internationale overenskomster på retsvirkningslovens område og fastsætte regler om forholdet mel-

lem danske og andre nordiske landes regler om ægteskabets retsvirkninger. 

 

Ved lov nr. 396 af 13. juni 1990 om ændring af straffeloven og retsplejeloven m.v. (Forenkling og 

modernisering inden for Justitsministeriets område) blev der indført nye regler i retsvirkningsloven 

om skilsmissesæreje samt foretaget forskellige redaktionelle ændringer i loven. En af de væsentligste 

ændringer består i, at reglerne om formueordningen mellem ægtefæller liberaliseres således, at der 

bliver mulighed for, at ægtefæller ved ægtepagt kan aftale, at de skal have skilsmissesæreje. Ægte-

pagten kan begrænses til en del af formuen, begrænses til kun at gælde ved den ene ægtefælles død 

eller tidsbegrænses. Endvidere indebærer ændringerne, at reglerne om, at visse ægtepagter skal god-

kendes for at være gyldige, ophævedes. Hvis særlige forhold måtte gøre sig gældende, som eksem-

pelvis udnyttelse eller lignende af den ene part, vil aftalen i givet fald kunne tilsidesættes efter de 

almindelige aftaleretlige regler, navnlig aftalelovens § 36 om urimelige aftaler. Efter overgangsreglerne 

til lovændringen skal bestemmelser i testamenter, der er oprettet før lovens ikrafttræden, forstås 

som bestemmelser om skilsmissesæreje, medmindre andet fremgår af omstændighederne. Dette gæl-

der dog ikke, hvis testator er afgået ved døden inden lovens ikrafttræden, eller hvis den testamentari-

ske bestemmelse er gjort uigenkaldelig. 

 

Ved lov nr. 281 af 29. april 1992 om ændring af tinglysningsloven og retsafgiftsloven m.v. (Edb i 

tinglysningen og registrering af visse rettigheder i biler m.v.), blev der indført nye regler i retsvirk-

ningsloven om tinglysning af ægtepagter, og i den forbindelse blev Justitsministeriets ægtepagtsregi-
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ster nedlagt. Ændringerne indebærer, at ægtepagter i stedet skal tinglyses i den elektroniske person-

bog, der føres centralt ved retten i Århus. I Færøerne sker tinglysning i personbogen, der føres af 

sorenskriveren. 

 

Ved lov nr. 385 af 22. maj 1996 om ændring af retsplejeloven, konkursloven, lov om ægteskabets 

retsvirkninger samt forskellige andre love (Ændringer som følge af lov om skifte af dødsboer) blev 

retsvirkningslovens § 23 om vederlagskrav ændret som følge af særejereformen. 

 

Der henvises til bilag 9. 

2.8. Lov om børns forsørgelse og børneloven (lov om børns retsstilling) 

2.8.1. De for Danmark gældende regler om faderskab (Børneloven) 

 
Ved lov nr. 460 af 7. juni 2001, som trådte i kraft den 1. juli 2002, skete der en fuldstændig revision 

af de for Danmark gældende regler om faderskab. Bestemmelserne om, hvordan faderskab fastslås, er 

gjort mere tidssvarende, og sagsgangen ved de administrative myndigheder og domstolene er moder-

niseret og forenklet. 

 

Loven bygger bl.a. på et princip om ligestilling mellem gifte og ugifte forældre og deres børn, jf. lo-

vens §§ 1 og 2. 

 

Udgangspunktet i loven er, at faderskabet registreres i forbindelse med registrering af barnets fødsel. 

Dette gælder både for gifte forældre og for ugifte forældre, som har erklæret at ville varetage omsor-

gen og ansvaret for barnet i fællesskab. Det undgås herved, at der som tidligere altid rejses fader-

skabssag i statsamtet, når barnets forældre er ugifte. 

 

Hvis faderskabet ikke registreres i forbindelse med fødslen, skal der rejses faderskabssag i statsam-

tet. 

 

Efter § 14, stk. 1, kan en mand anerkende faderskabet til et barn, hvis han og moderen er enige her-

om. Det gælder dog ikke, hvis moderen inden for de sidste 10 måneder før barnets fødsel eller for-

ventede fødsel har været gift med en anden mand uden at være separeret. 

 

Endvidere kan en mand efter § 14, stk. 2, anerkende faderskabet til et barn, hvis han har haft et sek-

suelt forhold til moderen i den periode, hvor hun blev gravid, og 1) moderen efter det oplyste ikke 

har haft et seksuelt forhold til andre mænd i denne periode, eller 2) manden utvivlsomt er barnet far. 
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Har moderen haft seksuelt forhold til andre mænd i den periode, hvor hun blev gravid, kan en mand 

anerkende faderskabet, hvis han og moderen er enige herom, og andre mænd, som er parter i sagen, 

samtykker, jf. § 14, stk. 3. 

 

Anerkendelse sker skriftligt, og i den sidstnævnte situation er det et krav, at anerkendelsen sker un-

der et møde i statsamtet, jf. § 14, stk. 4. 

 

Som noget nyt vil en mand, som har haft et seksuelt forhold til moderen i konceptionsperioden have 

ret til at få prøvet, om han er barnets far, jf. § 6. Anmodningen skal som udgangspunkt fremsættes 

inden 6 måneder efter fødslen. Er der allerede registreret en far til barnet, vil en anden mand som ud-

gangspunkt ikke kunne rejse sag efter § 6, medmindre han i konceptionsperioden var gift med mode-

ren uden at være separeret eller levede i et fast samlivsforhold med hende.  

 

Muligheden for at få faderskabet prøvet efter § 6 skal endvidere ses i sammenhæng med den nye 

lovs § 10. Ifølge denne bestemmelse vil en mand, som har begået et strafbart forhold, hvorved barnet 

er blevet til, ikke kunne blive barnets far, hvis afgørende hensyn til barnet taler imod dette.  

 

Moderens pligt til at oplyse om mulige fædre er skærpet i loven. Hun vil ikke længere kunne fritages 

herfor. Nægter hun at oplyse om faderskabsmulighederne, skal hun vejledes om hvilken betydning 

dette vil kunne få for hende og barnet. Nægter hun fortsat, skal sagen indbringes for retten. 

 

Faderskabssagernes fordeling mellem administrationen og domstolene og mellem de administrative 

myndigheder er med lovens vedtagelse blevet ændret. Efter de nye regler starter alle sager, hvor der 

ikke af ministerialbogsføreren er sket registrering af faderskabet i forbindelse med barnets fødsel, i 

statsamtet. For i videst muligt omfang at kunne afslutte sagerne i statsamtet, har statsamtet kompe-

tence til at iværksætte retsgenetiske undersøgelser, hvis parterne samtykker heri. 

 

Kun de sager, som herefter ikke kan løses ved anerkendelse i statsamtet, indbringes for domstolene, 

hvor der som hidtil kan afsiges dom om faderskab. Alle genoptagelsessager starter ligeledes i stats-

amtet, også de sager, som er afgjort ved dom. Det er således kun statsamtet, der kan indbringe en sag 

for domstolene. 

 

Der henvises til bilag 11. 

2.8.2. De for Færøerne gældende regler om faderskab (Lov om børns retstilling) 
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Reglerne for Færøerne om faderskab findes i kapitel 1 i anordning nr. 367 af 20. november 1962 om 

ikrafttræden for Færøerne af lov om børns retsstilling, og svarer stort set til de regler, som var gæl-

dende i Danmark, før den ny børnelov trådte i kraft. 

 

I lovens § 1 angives ægtebørn som børn af forældre, der på avlingstiden levede i eller senere har ind-

gået ægteskab med hinanden. Lovens §§ 2-4 definerer tre principielt forskellige slags ægtebørn. Efter 

§ 2 – den såkaldte ”pater est-regel” – anses et barn, der kan være avlet under moderens ægteskab, 

som udgangspunkt som barn af ægtemanden. Efter § 3 – den såkaldte passivitetsregel - anses også et 

barn, der fødes, efter at moderen har indgået ægteskab, men som må være avlet forinden, som barn af 

ægtemanden, medmindre denne rejser faderskabssag. Endelige gælder efter § 4, at hvis moderen til et 

barn uden for ægteskab indgår ægteskab med den mand, hvis faderskab er fastslået, anses barnet som 

ægtebarn. 

 

Efter lovens § 6 anses som far til et barn uden for ægteskab den, som inden for avlingstiden har haft 

samleje med moderen, medmindre der foreligger omstændigheder, som gør det lidet sandsynligt, at 

han er barnets far. 

 

Loven indeholder ikke særlige regler om fastslåelse af faderskab til børn af forældre, som lever sam-

men uden at være gift. Det indebærer at de almindelige regler om faderskab til børn uden for ægte-

skab skal finde anvendelse. Der skal således altid rejses faderskabssag og moderen har som udgangs-

punkt pligt til at give oplysning om, hvem der er eller kan være barnets far, jf. §§ 8-10. Moderen kan 

dog administrativt fritages for denne pligt. 

 

Efter § 11 anses faderskabet for fastslået, hvis den opgivne far under personligt møde anerkender, at 

han er far til barnet. Opnås der ikke en anerkendelse af faderskabet, henvises sagen til afgørelse ved 

retten.   

 

Hvis der skal foretages retsgenetiske undersøgelser, eller hvis sagen vedrører et ægtebarn, skal sagen 

behandles af domstolene. 

 

Der henvises til bilag 12. 

2.8.3. De danske og færøske regler om børns forsørgelse (Lov om børns forsørgelse og lov om 

børns retstilling) 
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De for Danmark gældende regler om børns forsørgelse fremgår af kapitel 2 i lov om børns forsørgelse 

(tidligere lov om børns retstilling), jf. lovbekendtgørelse nr. 352 af 15. maj 2003. De for Færøerne 

gældende regler om barnets forsørgelse fremgår af kapitel 2 i lov om børns retsstilling, som sat i kraft 

for Færøerne ved anordning nr. 367 af 29. november 1962.  

 

Reglerne om børns forsørgelse i Danmark og i Færøerne er (stort set) enslydende. De kompetencer, 

som efter dansk ret er tillagt statsamtet, varetages i Færøerne af Rigsombudsmanden.   

 

Størrelsen af normalbidraget for Danmark fastsættes hvert år pr. 1. januar af Socialministeriet, jf. lov 

om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag. Normalbidraget er i 2003 11.640 kr. årligt 

eller 970 kr. om måneden. Statsamtet kan efter en konkret vurdering forhøje bidraget, jf. Civilretsdi-

rektoratets skrivelse af 13. december 2002 om vejledende indtægtsgrænser i 2003 i sager om børne-

bidrag og ægtefællebidrag. 

 

Børnebidrag fastsættes i Færøerne i henhold til Civilretsdirektoratets vejledende retningslinier om 

indtægtsgrænser i sager om børnebidrag og ægtefællebidrag, jf. senest cirkulæreskrivelse af 13. de-

cember 2002 om indtægtsgrænser i 2003. Børnebidraget reguleres hvert år d. 1. januar af de færøske 

myndigheder og udgør i 2003 811 kr. pr. måned. 

 

Der henvises til bilag 12. 

2.9. Inddrivelse 

 
Lov om inddrivelse af underholdsbidrag (inddrivelsesloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 631 af 15. sep-

tember 1986, er fra april 1963. Selvom loven er ændret adskillige gange siden 1963, er det i stor ud-

strækning hovedloven fra 1963, der fortsat er gældende på området, idet kun lov nr. 280 af 8. juni 

1977 om ændring af lov om inddrivelse af underholdsbidrag og lov om børnetilskud og andre familie-

ydelser (Kompetencen vedrørende inddrivelse samt ankemulighed) har betydet en egentlig ændring 

på området, mens de øvrige ændringslove hovedsageligt har været af redaktionel karakter. 

 

Hovedloven fra 1963, jf. lov nr. 150 af 24. april 1963, gælder direkte for Færøerne. Derudover er lov 

nr. 280 af 8. juni 1977 sat i kraft for Færøerne ved kongelig anordning nr. 471 af 15. september 1981 

om ikrafttræden for Færøerne af lov om ændring af lov om inddrivelse af underholdsbidrag (Overfør-

sel til kommunerne). 

 

De danske og færøske regler om inddrivelse af underholdsbidrag er således i stor udstrækning ens.  
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Som det fremgår ovenfor, blev kompetencen vedrørende inddrivelse ændret ved lov nr. 280 af 8. juni 

1977, jf. anordning nr. 471 af 15. september 1981. Herefter er det i Danmark kommunalbestyrelsen, 

der foretager inddrivelsen. Kommunalbestyrelsen afgørelser kan indbringes for det sociale nævn.  

 

I Færøerne er det landsstyret, der varetager de opgaver, som i Danmark varetages af kommunalbe-

styrelsen, og de afgørelser, som i Danmark kan påklages til det sociale nævn, kan i Færøerne påkla-

ges til landsstyret. 

 

Danmark har i en række internationale konventioner forpligtet sig til at inddrive udenlandske under-

holdsbidrag i Danmark og Færøerne efter de for Danmark og Færøerne gældende regler om inddrivel-

se, når visse betingelser er opfyldte. Tilsvarende vil andre lande via disse konventioner være forplig-

tede til at inddrive danske underholdsbidrag efter disse landes nationale regler om inddrivelse.  

 

Det drejer sig om følgende konventioner: Den nordiske konvention af 23. marts 1962 mellem Dan-

mark, Finland, Island, Norge og Sverige om inddrivelse af underholdsbidrag, Haagerkonventionen af 

2. oktober 1973 om anerkendelse og fuldbyrdelse af afgørelser om underholdspligt og Haagerkonven-

tionen af 15. april 1958 om anerkendelse og fuldbyrdelse af afgørelser vedrørende underholdspligt 

over for børn og FN-konventionen af 20. juni 1956 om inddrivelse af underholdsbidrag i udlandet.  

 

Der henvises til pkt. 3.2., 3.10., 3.11. og 3.12 og bilag 13.      

2.10. Adoption 

2.10.1. De for Danmark gældende regler 

 
Adoptionsloven, som er fra 1972, er ændret i alt 15 gange, hvoraf kun to ændringer er sat i kraft for 

Færøerne. I det følgende gennemgås kort de væsentligste lovændringer, der ikke gælder for Færøerne.  

 

Lov nr. 137 af 24. marts 1976 indførte regler om undersøgelse i adoptionssager. Således blev der bl.a. 

indsat følgende nye bestemmelser: § 4 a, §§ 25 a og 25 b. Det fremgår således af § 4 a, at den, der 

ønsker at adoptere et barn under 18 år, skal være godkendt som adoptant. Godkendelseskravet gæl-

der dog ikke for stedbarnsadoptioner, familieadoptioner, eller hvor der består et særligt tilknytnings-

forhold mellem adoptanten og adoptivbarnet eller dettes forældre. Kompetencen til at foretage god-

kendelse blev tillagt de amtslige adoptionssamråd, som består af et medlem med en social uddannel-

se, en jurist og en læge. Adoptionssamrådenes afgørelser kan indbringes for Adoptionsnævnet. 
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Ved lov nr. 216 af 16. maj 1984 blev tilsynet med adoptionssamrådene flyttet fra Adoptionsnævnet 

til Justitsministeriet (Civilretsdirektoratet), ligesom Justitsministeriet fik tillagt kompetencen til at 

fastsætte regler om godkendelse som adoptant.  

 

Ved lov nr. 326 af 4. juni 1986 gennemførtes nye regler om forbud mod formidling af adoption eller 

døgnpleje uden tilladelse og mod surrogatmoderskab. Endvidere blev der som §§ 28 og 29 indsat to 

nye bestemmelser af international privatretlig karakter. 

 

Ved lov nr. 209 af 5. april 1989 blev som ny § 40 a indsat en bestemmelse om, at regeringen 

kan indgå overenskomst med andre stater om forholdet mellem dansk og fremmed rets regler om 

adoption. Loven hjemler endvidere en adgang for justitsministeren til at fastsætte regler om forholdet 

mellem dansk og andre nordiske landes regler om adoption. 

 

Ved lov nr. 233 af 2. april 1997 blev adoptionsloven ændret, således at det bl.a. blev muligt for 

Danmark at ratificere Haagerkonventionen af 29. maj 1993 om beskyttelse af børn og om samarbejde 

med hensyn til internationale adoptioner. Ved loven blev reglerne i §§ 28 og 29, der begge vedrører 

internationale adoptioner, ændret, og der blev indsat en ny bestemmelse (§ 29 a) om udpegning af en 

centralmyndighed, der skal varetage de opgaver og forpligtelser, som det ifølge Haagerkonventionen 

påhviler centralmyndigheden at varetage. Herudover blev reglerne i § 6 om samtykke fra børn over 

12 år ændret, og det blev lovfæstet, at der også  skal foreligge oplysning om, hvilken holdning et barn 

under 12 år har til adoptionen, hvis barnets modenhed og sagens omstændigheder tilsiger det. I § 15 

ændredes reglerne om vederlag i forbindelse med adoption. Også reglerne i indfødsretsloven og nav-

neloven om adoptivbørn blev ændret som følge af Danmarks ratifikation af Haagerkonventionen den 

1. november 1997. 

 

Ved lov nr. 358 af 2. juni 1999 om international adoption blev adoptionsloven på ny ændret. Ved 

lovændringen blev reglerne i lovens § 1 ændret, således at adoptionsbevillingen vedrørende et barn 

fra et andet land har virkning fra barnets ankomst til Danmark. Reglerne i § 18 om ophævelse af 

adoptionsforhold blev ændret, således at børn, der er fyldt 12 år, personligt under fremmøde i stats-

amtet skal vejledes og afgive samtykke. For børn under 12 år skal der foreligge oplysning om dets 

holdning til adoptionsforholdets ophævelse, hvis barnets modenhed og sagens omstændigheder tilsi-

ger dette. Også reglerne om godkendelse som adoptant blev ændret, og tilsynet med adoptionssam-

rådene blev ført tilbage til Adoptionsnævnet. Af særlig interesse er den nye regel i § 25 c om obliga-

torisk deltagelse i et adoptionsforberedende kursus for førstegangsadoptanter, der ønsker at adopte-

re et udenlandsk barn samt § 29 b om nedsættelse af et adoptionsråd. Adoptionsnævnet fik også 

overført kompetencen til at føre tilsyn med de adoptionsformidlende organisationers virksomhed i 
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udlandet, mens Civilretsdirektoratet fortsat fører tilsynet med organisationernes virksomhed i Dan-

mark. Reglerne om matching i de ukomplicerede sager blev overladt til de formidlende organisationer 

selv. 

 

Der henvises til bilag 14. 

2.10.2. De for Færøerne gældende regler 

 
Der henvises til ovenstående afsnit, hvoraf det fremgår, at den oprindelige adoptionslov fra 1972 

fortsat er gældende for Færøerne i næsten uændret form. Det betyder bl.a., at der i dag ikke i loven 

er fastsat regler om, at den, som ønsker at adoptere et barn under 18 år, skal være godkendt som 

adoptant. Sådanne regler fremgår imidlertid af § 4 og § 5 i adoptionsbekendtgørelsen for Færøerne. 

Endvidere indeholder loven (bortset fra § 26 og § 27) ingen regler om international adoption, men 

sådanne regler er fastsat i adoptionsbekendtgørelsens §§ 3, 5, stk. 4, 20, 23, 28 og 29-31. Der henvi-

ses til bilag 14. 

2.11. Arveloven 

 
I Danmark gælder arveloven fra 1963. Loven er ændret i alt 9 gange, senest i 1996, jf. lovbekendtgø-

relse nr. 727 af 14. august 2001. Det drejer sig bl.a. om konsekvensændringer som følge af indførel-

sen af registreret partnerskab i 1989 og vedtagelsen af dødsboskifteloven i 1996. 

 

For Færøerne gælder arveloven fra 1963, jf. anordning nr. 272 af 14. maj 1986 om ikrafttræden for 

Færøerne af arveloven, hvorved hovedloven fra 1963 samt lov nr. 259 af 22. maj 1974 vedrørende 

ændring af arveloven, blev sat i kraft.  

 

Selvom kun en enkelt af de i alt 9 ændringer af arveloven er sat i kraft for Færøerne, er de arveretlige 

regler for Færøerne i høj grad enslydende med de for Danmark gældende regler. 

 

Der henvises til bilag 15. 

2.12. Lov om borteblevne 

 
Lov om borteblevne, jf. lov nr. 397 af 12. juli 1946, blev sat i kraft for Færøerne ved lov nr. 335 af 9. 

november 1954. Lov om borteblevne er ændret i alt fire gange, og ingen af ændringerne er sat i kraft 

for Færøerne. Der er imidlertid i alle tilfælde tale om mindre konsekvensændringer som følge af an-
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den lovgivning, og reglerne om borteblevne er således i dag med disse få undtagelser identiske i Dan-

mark og Færøerne. 

 

Der henvises til bilag 16. 

2.13. Retsplejeloven 

2.13.1. De for Danmark gældende regler 

 
I Danmark gælder den oprindelige retsplejelov fra 1916 fortsat. Der er dog specielt igennem de sene-

ste årtier gennemført en lang række ændringer, herunder i reglerne vedrørende domstolenes kompe-

tence i de familieretlige sager, jf. lovbekendtgørelse nr. 777 af 16. september 2002.  

 

Domstolene er således i en række familieretlige love tillagt afgørelseskompetence, ligesom det af 

retsplejelovens kapitel 42 (sager om ægteskab eller forældremyndighed), kapitel 42 a (faderskabssa-

ger), kapitel 43 (værgemålssager) og kapitel 43 b (prøvelse af beslutning om adoption uden samtyk-

ke) fremgår, i hvilke situationer domstolene træffer afgørelse. jf. kapitel 4, pkt. 7.  

 

Derudover indeholder kapitel 45 (grundlaget for tvangsfuldbyrdelse) reglerne for, på hvilket grundlag 

tvangsfuldbyrdelse kan ske, herunder bestemmelser om forældremyndighed og udøvelsen af sam-

værsret. 

 

Endelig indeholder kapitel 48 særregler om tvangsfuldbyrdelse af andre krav end pengekrav, herun-

der specielt vedrørende forældremyndighed og samværsret, jf. § 536. Kapitlet blev nyaffattet ved 

lov nr. 469 af 30. juni 1993 om ændring af retsplejeloven og færdselsloven (tvangsfuldbyrdelse af 

andre krav end pengekrav m.v.) 

 

De oven for nævnte kapitler er ændret flere gange indenfor de seneste årtier. De vigtigste ændringer 

er følgende: Ved lov nr. 226 af 6. juni 1985 skete der ganske omfattende ændringer af  kapitel 42 som 

følge af indførelsen af fælles forældremyndighed. Derudover blev der foretaget en større ændring af 

kapitel 43 vedrørende værgemålssager ved lov nr. 389 af 14. juni 1995 om ændring af retsplejeloven 

og forskellige andre love (ændringer som følge af værgemålsloven). Endelig blev kapitel 42 a, fader-

skabssager, nyaffattet ved lov nr. 461 af 7. juni 2001 som følge af børneloven m.v. 

 

Der henvises til bilag 17. 
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2.13.2. De for Færøerne gældende regler 

 
For Færøerne gælder lov for Færøerne om rettens pleje, jf. lov nr. 92 af 23. februar 1988. Loven er 

ændret fem gange, senest ved lov nr. 219 af 22. april 2002, jf. nærmere bilag xx.  

 

Reglerne i kapitel 42, 42 a, 43, 43 b, 45, 46 og 48, i lov for Færøerne om rettens pleje, svarer med få 

ændringer til de regler, der var gældende i Danmark indtil 1984, jf. lovbekendtgørelse nr. 555 af 1. 

november 1984.   

 

Der henvises til bilag 17. 

2.14. Lov om skifte af dødsboer 

2.14.1. De for Danmark gældende regler 

 
Ved lov nr. 383 af 22. maj 1996 om skifte af dødsboer blev der i Danmark indført nye regler om 

dødsboskifte. Hovedformålet med lovændringen var at gennemføre en fuldstændig revision af regler-

ne om skifte af dødsboer og samtidig at foretage en gennemgribende forenkling og modernisering af 

behandlingen af dødsboer. Loven gælder for skifte af dødsboer og for skifte af en efterlevende ægte-

fælles del af fællesboet, herunder skifte af uskiftet bo, mens den efterlevende ægtefælle er i live. 

 

Ved lovændringen blev antallet af skifteformer (berigtigelsesformer) næsten halveret. Tidligere fand-

tes der 11 forskellige skifteformer. Endvidere blev dele af bobehandlingen flyttet fra skifteretterne og 

over til advokater med særlig beskikkelse til at behandle dødsboer (bobestyrere), hvorved domstole-

nes opgaver på dette område i det væsentligste blev begrænset til at træffe afgørelse i tvister. Herud-

over blev der ændret på reglerne for privat skifte. Efter de tidligere gældende regler var det en betin-

gelse for at skifte privat, at arvingerne inden boets udlevering påtog sig at hæfte personligt for den 

afdødes gældsforpligtelser. Denne betingelse blev ved lovændringen afskaffet og erstattet af nogle 

nye kriterier, der smidiggør systemet uden at svække blandt andet kreditorernes retsstilling, og som 

samtidig betyder, at flere boer, herunder navnlig relativt mindre boer, skiftes i privat regi.  

 

Der henvises til bilag 18. 

2.14.2. De for Færøerne gældende regler 
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Lov om skifte af dødsboer er ikke sat i kraft for Færøerne. Det er derfor fortsat reglerne i lov om 

skifte af dødsbo og fællesbo m.v., således som den er sat i kraft for Færøerne, der anvendes på skifte 

af dødsboer m.v. 

 

Det betyder bl.a., at de nye danske regler om bobestyrerbehandling ikke gælder i Færøerne, og at det 

fortsat er en betingelse for at skifte privat, at arvingerne inden boets udlevering påtager sig at hæfte 

personligt for den afdødes gældsforpligtelser. 

 

Der henvises til bilag 18. 

2.15. Lov om skifte af fællesbo m.v. 

 
Lov om skifte af fællesbo m.v. (fællesboskifteloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 725 af 23. oktober 

1986 med senere ændringer, stammer i sin oprindelige form fra 1874. Loven samt nogle af de æn-

dringer, der er foretaget i loven siden 1874, er sat i kraft for Færøerne ved kongelig anordning med de 

ændringer, som de særlige færøske forhold tilsiger. 

 

Indtil 1996 fandt loven både anvendelse på skifte af dødsbo og fællesbo m.v. Ved lov nr. 383 af 22. 

maj 1996 blev der som beskrevet i afsnit 1.14.1. indført nye regler om skifte af dødsboer. Loven 

indeholder i dag i kapitel 6 regler om skifte ved separation og skilsmisse mv. og i § 82 regler om skif-

te af andre boer. Lovændringen trådte i kraft den 1. januar 1997. Af § 117 følger, at hvis dødsfaldet 

er indtrådt inden lovens ikrafttræden, anvendes de hidtil gældende regler. Nogle af reglerne i denne 

lov anvendes dog også på skifte af uskiftet bo, når den længstlevende ægtefælle dør efter lovens 

ikrafttræden eller der anmodes om skifte i den længstlevendes levende live efter dette tidspunkt, jf. 

dødsboskifteloven §§ 77, 78 og 117. 

 

Ved lov nr. 385 af 22. maj 1996 blev §§ 47, 61 a, 62 a-63, 69 b og 83 ophævet som en konsekvens af 

lov om dødsboskifte. § 47 og §§ 62 a-63 blev overført til arveloven, mens § 61 a og § 69 b blev over-

ført til retsvirkningsloven. § 83 blev ophævet som en konsekvens af eksekutorordningens afskaffel-

se.  

 

Ændringerne af lov om skifte af dødsbo og fællesbo m.v. i 1996 er ikke sat i kraft for Færøerne. Da 

der imidlertid ikke ved disse ændringer af loven blev ændret væsentligt ved reglerne om skifte af fæl-

lesbo ved separation og skilsmisse etc., er reglerne herom i dag i det væsentlige ens for Danmark og 

Færøerne. 
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Der henvises til bilag 19. 

2.16. Svangerskabsafbrydelse 

2.16.1. De for Danmark gældende regler 

 
Med lov nr. 350 af 13. juni 1973 om svangerskabsafbrydelse blev der i Danmark indført fri adgang 

til svangerskabsafbrydelse. Der kræves således ingen tilladelse til indgrebet, hvis det kan foretages 

inden udløbet af 12. svangerskabsuge. Efter udløbet af 12. svangerskabsuge kan der i visse nærmere 

tilfælde med særlig tilladelse foretages svangerskabsafbrydelse. 

 

Loven er ændret ti gange siden vedtagelsen i 1973. De væsentligste ændringer er følgende:  

 

Ved lov nr. 350 af 24. maj 1989 blev der indsat en bestemmelse i loven, hvorefter sygehuspersonale, 

for hvem det strider mod deres etiske eller religiøse opfattelse at foretage eller medvirke til svanger-

skabsafbrydelse, skal kunne fritages herfor. 

 

Ved lov nr. 430 af 31. maj 2000 blev der bl.a. indsat en bestemmelse i loven om sene provokerede 

aborter, således at der i tilfælde, hvor fosteret må antages at være levedygtigt, kun kan gives tilladel-

se til svangerskabsafbrydelse, hvis der er fare for, at barnet på grund af arvelige anlæg eller beska-

digelse eller sygdom i fostertilstanden vil få en alvorlig legemlig eller sjælelig lidelse og disse om-

stændigheder taler med afgørende vægt for det. 

 

Ved lov nr. 435 af 10. juni 2003 blev der indsat et nyt kapitel i lov om svangerskabsafbrydelse, 

hvoraf det fremgår, i hvilke tilfælde fosterreduktion kan finde sted. Ifølge de nye regler, der bl.a. 

bygger på anbefalinger fra Det Etiske Råd, kan fosterreduktion kun foretages i situationer, hvor der 

foreligger en lægelig begrundelse for indgrebet. Loven blev endvidere ændret således, at det vil være 

muligt at foretage svangerskabsafbrydelse før udløbet af 12. svangerskabsuge på private hospitaler 

og klinikker, og det vil ikke længere være et krav, at kvinden skal have bopæl i Danmark for at kunne 

få foretaget svangerskabsafbrydelse her. Ændringerne af lov om svangerskabsafbrydelse træder i 

kraft den 1. juli 2004 

 

Der henvises til bilag 20. 

2.16.2. De for Færøerne gældende regler 
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For Færøerne gælder fortsat lov nr. 177 af 23. juni 1956 om foranstaltninger i anledning af svanger-

skab m.v., der blev sat i kraft for Færøerne i 1959. Efter denne lov kan der kun gives tilladelse til 

svangerskabsafbrydelse i nogle nærmere fastsatte tilfælde, herunder bl.a. tilfælde, hvor svanger-

skabsafbrydelse er nødvendig for at afværge alvorlig fare for kvindens liv eller helbred, eller hvor der 

er nærliggende fare for, at barnet på grund af arvelige anlæg eller på grund af beskadigelser eller syg-

dom, pådraget i fosterlivet, vil komme til at lide af en alvorlig sygdom. 

 

Loven er ændret to gange, siden den trådte i kraft i 1959. I 1968 blev der således foretaget ændringer 

i loven som følge af ikrafttræden af lov om sterilisation og kastration for Færøerne, og i 1988 blev 

der foretaget ændringer om forældelse af strafansvar.  

 

Der henvises til bilag 20. 

2.17. Lov om sterilisation og kastration 

2.17.1. De for Danmark gældende regler 

 
Lov om sterilisation og kastration trådte i kraft den 1. juli 1973. Samtidig blev den tidligere lov fra 

1967 ophævet. Ved den nye lov indførtes fri adgang til sterilisation for både kvinder og mænd over 

en vis alder. Ved valget af aldersgrænse – 25 år - lagde man vægt på, at der består en væsentlig risiko 

for, at et indgreb, der foretages i de helt unge år, senere fortrydes, samtidig med at det er lidet sand-

synligt, at frugtbarheden kan genvindes. For personer under 25 år bevarede man adgangen til sterili-

sation med tilladelse, idet de tidligere gældende betingelser er gentaget med enkelte ændringer. Efter 

den tidligere lov krævedes det, at anmodninger om sterilisation fra personer, der på grund af sinds-

sygdom, åndssvaghed eller af anden grund varigt var ude af stand til at forstå betydningen af indgre-

bet, skulle tiltrædes af en værge. Dette krav blev opretholdt i den nye lov, men for denne gruppe af 

personer blev det yderligere bestemt, at anmodninger om sterilisation kun kunne ske med tilladelse 

fra et af de samråd, der er oprettet i henhold til lov om svangerskabsafbrydelse. 

 

Lov om sterilisation er ændret syv gange siden 1973. De vigtigste ændringer er følgende: Ved lov nr. 

280 af 26. maj 1976 blev bl.a. lovens § 10 ændret, således at sygehuskommunerne på visse nærmere 

angivne betingelser fik mulighed for at henvise mænd til sterilisation hos en praktiserende speciallæ-

ge, der havde Sundhedsstyrelsens særlige tilladelse til at udføre sterilisationsoperationer. Bl.a. denne 

bestemmelse blev imidlertid ved lov nr. 1136 af 22. december 1993 ophævet, idet den lægefaglige 

udvikling havde medført, at sterilisationsbehandling af såvel mænd som kvinder fuldt forsvarligt 

kunne foretages af praktiserende speciallæger. Med lovændringen fik de enkelte sygehuskommuner 

mulighed for, som på andre behandlingsområder, selv at tilrettelægge sterilisationstilbudet, herunder 
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at bestemme om sterilisationsbehandling af begge køn skal foretages i sygehusvæsenet eller hos 

praktiserende speciallæger.  

 

Ved lov nr. 435 af 10. juni 2003 blev bopælskravet i sterilisationsloven ophævet, således at det ikke 

længere er et krav for at blive steriliseret i Danmark, at det pågældende har bopæl i Danmark eller et 

særligt tilhørsforhold til Danmark. 

 

Der henvises til bilag 21. 

2.17.2. De for Færøerne gældende regler 

 
For Færøerne er det fortsat den tidligere for Danmark gældende lov nr. 234 af 3. juni 1967 om steri-

lisation og kastration, der er i kraft. Efter denne lov er der ikke fri adgang til sterilisation. Sterilisation 

må således kun foretages med tilladelse. Foreligger der en lægelig begrundelse for sterilisation af en 

kvinde, kan indgrebet dog foretages uden særlig tilladelse efter vedkommende overlæges bestemmel-

se. Efter lovens § 12 må sterilisation kun foretages af en autoriseret læge på et sygehus.   

 

Der henvises til bilag 21. 

3. Internationale regler 

 
Aftaler på det familieretlige område, som Danmark har indgået – f.eks. med de øvrige nordiske lande 

– omfatter Færøerne, medmindre der er taget særskilt forbehold herfor. Dette gælder også de aftaler, 

der er indgået før 1. april 1948. (Er der en særlig grund til at skulle fremhæve dette?) 

 

I det følgende gennemgås de væsentligste internationale konventioner m.v. på det familieretlige om-

råde. Det er for hver konvention m.v. indledningsvist anført, om konventionen gælder for Færøerne 

eller ej. Herefter er der redegjort for, hvornår konventionen er indgået, om den er ændret, og hvad den 

regulerer. Endelig er der for nogle konventioner henvist til bilag, der indeholder en nærmere gennem-

gang af konventionerne. 

3.1. Den nordiske ægteskabskonvention 

 
Konventionen med tilhørende overenskomster gælder for Færøerne.  
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Den 6. februar 1931 indgik Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige en konvention indeholdende 

internationalprivatretlige bestemmelser om ægteskab, adoption og værgemål. Konventionen er siden 

blevet ændret flere gange. 

 

De seneste to ændringer er fra henholdsvis 25. februar 2000 og 6. februar 2001.  

 

Ændringen fra februar 2000 medfører, at spørgsmålet om underholdsbidrag ikke længere reguleres af 

ægteskabskonventionen. Overenskomsten er endnu ikke trådt i kraft, men da overenskomsten vedrø-

rer en ændring af artikel 8, og da artikel 8 er nyaffattet ved den senere ændring af 6. februar 2001, har 

overenskomsten mistet sin betydning.  

 

Ændringen fra februar 2001 er udarbejdet på baggrund af Bruxelles II-forordningen, som gælder for 

Finland og Sverige. Formålet er bl.a. at bringe konventionen i overensstemmelse med princippet om 

ikke-forskelsbehandling af unionsborgere på grundlag af nationalitet, samt i øvrigt at justere konven-

tionens regler i lyset af Bruxelles II-forordningen. Endvidere er der indsat en ny bestemmelse, der 

sikrer, at en sag ikke på samme tid behandles i forskellige lande (litis pendens). 

 

Danmark ratificerede overenskomsten den 1. august 2002 med delvist forbehold for Færøerne, idet 

nyaffattelsen af artikel 8, stk. 3, som indeholder en henvisning til Haagerkonventionen af 1980 om 

de civilretlige virkninger af internationale barnebortførelser, ikke skal finde anvendelse for Færøerne. 

Overenskomsten trådte i kraft den 1. november 2002. 

 

Der henvises til bilag 22, hvori der er redegjort for konventionens anvendelse i Færøerne. 

3.2. Den nordiske konvention om underholdsbidrag 

 
Konventionen med tilhørende overenskomst gælder for Færøerne 

 

Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige indgik den 10. februar 1931 en konvention om inddrivel-

se af underholdsbidrag. Denne konvention blev den 23. marts 1962 erstattet af en ny konvention om 

inddrivelse af underholdsbidrag mellem de ovennævnte lande, jf. bilag xx??. Denne konvention trådte 

i kraft 1. juli 1963 og er kun ændret én gang siden, nemlig ved overenskomst af 25. februar 2000. 

Konventionen er en egentlig fuldbyrdelseskonvention, der forpligter staterne til at inddrive bidrag 

umiddelbart på baggrund af den nordiske bidragsafgørelse eller bidragsaftale. 
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Ændringerne fra 2000 medfører bl.a., at afgørelser truffet i en medlemsstat  umiddelbart skal aner-

kendes og fuldbyrdes i en anden medlemsstat på lige fod med denne stats egne afgørelser. Endvidere 

er der indsat en ny bestemmelse, hvorefter konventionen ikke er til hinder for anerkendelse eller 

fuldbyrdelse med hjemmel i en anden international konvention, der gælder mellem de berørte stater, 

eller i loven i den stat, hvor spørgsmålet om anerkendelse eller fuldbyrdelse skal finde sted. 

 

Overenskomsten trådte i kraft den 1. april 2002, jf. bekendtgørelse nr. 13 af 4. april 2002. 

 

 

3.3. Den nordiske konvention om arv og dødsboskifte 

 
Konventionen gælder for Færøerne.  

 

Ved kongelig resolution af 1. juni 1935 ratificerede Danmark den i København den 19. november 

1934 indgåede konvention mellem Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige om arv og dødsbo-

skifte, efter at der ved lov nr. 88 af 30. marts 1935 var blevet meddelt regeringen bemyndigelse til at 

sætte konventionens bestemmelser i kraft, jf. bekendtgørelse nr. 274 af 4. oktober 1935.  

 

Konventionen indeholder bl.a. regler om, hvilken stats arvelov der skal finde anvendelse, når en 

statsborger i et nordiske land afgår ved døden og er bosat i et andet nordisk land. 

 

Konventionen trådte i kraft den 1. januar 1936. 

 

Ved overenskomst af 9. december 1975, jf. bekendtgørelse nr. 49 af 29. juni 1976 og bekendtgørelse 

nr. 348 af 24. juni 1976, blev konventionens artikel 4 ophævet og artikel 1, 2, 5, 7, 8, 11 og 28 blev 

ændret i forbindelse med de nordiske landes ratifikation af Haagerkonventionen af 1961 om lovkon-

flikter vedrørende formen for testamentariske dispositioner og som følge af nye danske og norske 

arveregler. Ændringen trådte i kraft den 1. juli 1976, dog således at konventionens artikel 4 og 5 fort-

sat finder anvendelse i deres oprindelige affattelse for så vidt angår Færøerne. 

3.4. Lov om anerkendelse af nordiske faderskabsafgørelser 

 
Loven gælder for Færøerne. 
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I medfør af lov nr. 158 af 6. maj 1980 om anerkendelse af nordiske faderskabsafgørelser og om æn-

dring af lov om anerkendelse og fuldbyrdelse af nordiske afgørelser om privatretlige krav, anerkender 

Danmark en finsk, islandsk, norsk eller svensk faderskabsafgørelse. 

 

Loven trådte i kraft den 1. juli 1981, jf. bekendtgørelse nr. 144 af 30. marts 1981, og ved anordning 

nr. 21. af 10. januar 1984 blev lov nr. 158 af 6. maj 1980 sat i kraft for Færøerne. 

 

 

3.5. Lov om anerkendelse og fuldbyrdelse af nordiske afgørelser om privatretlige krav 

 
Lovens §§ 1-11, jf. lovbekendtgørelse nr. 635 af 15. september 1986, gælder med visse ændringer for 

Færøerne, jf. anordning nr. 777 af 21. november 1986. 

 

Lov om anerkendelse og fuldbyrdelse af nordiske afgørelser om privatretlige krav (den nordiske 

domslov) gennemfører den nordiske domskonvention og dele af den nordiske ægteskabskonvention. 

Ifølge lovens § 1, stk. 1, anerkendes en retskraftig afgørelse om et privatretligt krav, der i en borgerlig 

sag eller en straffesag er truffet af en nordisk domstol, medmindre andet følger af §§ 7-8. Efter lovens 

§ 4, stk. 1, kan afgørelser, der anerkendes efter lovens §§ 1-3 fuldbyrdes i Danmark og Færøerne, 

hvis afgørelsen kan fuldbyrdes i det land, hvor afgørelsen er truffet. Lovens anvendelsesområde er 

afgrænset negativt i § 7, stk. 1, ved at undtage en række afgørelser på det person- og familieretlige 

område, medmindre der er tale om afgørelser, der har bindende virkning i henhold til den nordiske 

ægteskabskonventions artikel 22. Det følger videre af § 7, stk. 1, at loven ikke gælder for afgørelser 

om forældremyndighed over et barn eller ret til samvær med et barn, medmindre afgørelsen er omfat-

tet af lovens § 5. Efter § 5, stk. 1, kan retsafgørelser og administrative afgørelser, der er truffet i et af 

de nordiske lande, om forældremyndighed over eller ret til samvær med et barn, eller som i øvrigt går 

ud på, at et barn skal udleveres, fuldbyrdes i et andet nordisk land, hvis afgørelsen kan danne grund-

lag for fuldbyrdelse i det land, hvor den er truffet. Tilsvarende gælder for forlig, der er indgået for en 

domstol, eller aftale, der er godkendt af en administrativ myndighed. Afgørelser, forlig eller aftaler 

kan dog i henhold til § 5, stk. 2, ikke fuldbyrdes, hvis de strider mod afgørelser, forlig eller aftaler, 

der er truffet, indgået eller godkendt i fuldbyrdelseslandet.  

 

Hovedloven fra 1977 trådte i kraft den 1. januar 1978, jf. bekendtgørelse nr. 622 af 14. december 

1977. Loven er ændret to gange i 1995. Ingen af disse ændringer er sat i kraft for Færøerne.  

3.6. EF-domskonventionen 
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Konventionen gælder ikke for Færøerne. 

 

Danmark har tiltrådt konventionen af 27. september 1968 om retternes kompetence og om fuldbyr-

delse af retsafgørelser i borgerlige sager, herunder handelssager (EF-domskonventionen), med senere 

ændringer, herunder den til konventionen knyttede protokol af samme dato samt protokollen af 3. 

juni 1971 om Domstolens fortolkning af konventionen af 27. september 1968, jf. lov nr. 325 af 4. 

juni 1986 om EF-domskonventionen. 

 

Domskonventionen er en såkaldt dobbelt konvention, hvor der ikke blot er fastsat regler om aner-

kendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser truffet i de andre kontraherende stater, men tillige for sta-

terne bindende regler om nationale domstoles direkte internationale kompetence. Disse regler er sam-

tidig indirekte internationale kompetenceregler i den forstand, at de kontraherende stater uden ef-

terprøvelse af domsstatens kompetence skal anerkende og fuldbyrde hinandens retsafgørelser, når 

disse falder inden for domskonventionens anvendelsesområde. 

 

Efter domskonventionens artikel 1, stk. 1, finder konventionen anvendelse på borgerlige sager. Ifølge 

stk. 2 er sager om personers retlige status, herunder sager om den ægteskabelige status, om børns 

retlige status (f.eks. faderskabs-, adoptions- og forældremyndighedssager), om værgemål og om afsi-

gelse af dødsformodningsdom undtaget fra konventionens anvendelsesområde. Endvidere er sager om 

formueforholdet mellem ægtefæller og arv efter loven eller testamente undtaget. Afgørelser om un-

derholdspligt er derimod ikke undtaget fra domskonventionen, jf. artikel 5, nr. 2. 

 

Loven er ændret ved lov nr. 209 af 29. marts 1995 (tiltrædelse af Lugano-konventionen), som trådte 

i kraft den 1. marts 1996, jf. bekendtgørelse nr. 67 af 12. december 1996. 

 

EF-domskonventionen, som er optrykt i en konsolideret udgave i EFT 1998 C 27/1 ff., er efter be-

kendtgørelse nr. 152 af 18. marts 1999 om anvendelse af EF-konventionen m.v. for Danmarks ved-

kommende i kraft i forhold til følgende EU-lande: Belgien, Finland, Frankrig, Grækenland, Holland, 

Irland, Italien, Luxemburg, Portugal, Spanien, Storbritannien (inkl. Nordirland), Sverige, Tyskland og 

Østrig. 

 

Det fremgår af artikel 60 i EF-konventionen, jf. bekendtgørelse nr. 724 af 22. oktober 1986, at kon-

ventionen ikke gælder for Færøerne, men dog for Grønland.  

3.7. Lugano-konventionen 
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Konventionen gælder ikke for Færøerne.  

 

Danmark har tiltrådt konvention af 16. september 1988 om retternes kompetence og om fuldbyrdel-

se af retsafgørelser i borgerlige sager, herunder handelssager (Lugano-konventionen). Konventionen 

er indarbejdet i dansk ret ved lov nr. 209 af 29. marts 1995 om ændring af retsplejeloven, lov om EF-

domskonvention og lov om anerkendelse og fuldbyrdelse af nordiske afgørelser om privatretlige krav 

(tiltrædelse af San Sebastian-konventionen og Lugano-konventionen) og trådte i kraft den 1. marts 

1996, jf. bekendtgørelse nr. 67 af 12. februar 1996.  

 

Konventionen er en parallelkonvention til EF-domskonventionen. Reglerne i Lugano-konventionen 

og EF-domskonventionen er stort set identiske. Lugano-konventionen, som er optrykt i EFT 1988 L 

319/9 ff., er efter bekendtgørelse nr. 70 af 12. februar 1996, som ændret ved bekendtgørelse nr. 7 af 

8. januar 1998 og nr. 31 af 19. januar 2000, for Danmarks vedkommende i kraft i forhold til følgende 

lande: Belgien, Finland, Frankrig, Grækenland, Holland, Irland, Island, Italien, Luxemburg, Norge, 

Polen, Portugal, Schweiz, Spanien, Storbritannien (inkl. Nordirland), Sverige, Tyskland og Østrig. 

 

EF-domskonventionen har forrang for Lugano-konventionen. 

 

Det fremgår af bekendtgørelse nr. 25 af 2. maj 1996 om Danmarks ratifikation af konvention af 16. 

september 1988, Lugano-konventionen, at Danmark i ratifikationsdokumentet af 20. december 1995 

tilkendegav, at konventionen ikke skal gælde for Grønland og Færøerne.  

3.8. FN’s konvention om barnets rettigheder 

 
Konventionen gælder for Færøerne. 

 

Danmark har i henhold til kongelig resolution af 5. juli 1991 ratificeret konventionen om barnets ret-

tigheder af 20. november 1989 (Børnekonventionen), jf. bekendtgørelse nr. 6 af 16. januar 1992.  

 

Børnekonventionen sikrer børn en række fundamentale rettigheder, herunder bl.a. ret til uddannelse, 

ret til social sikkerhed og til en rimelig levestandard, ret til sundhed, ret til at bevare forbindelsen 

med sine forældre, beskyttelse mod økonomisk udnyttelse og ret til respekt for barnets mening. 

Konventionen dækker således et meget bredt område, der berører en lang række samfundsforhold og 

retsområder. Konventionen er endvidere rettet mod alle personer under 18 år. 
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Konventionens rettigheder er i Danmark sikret ved et stort antal forskellige love og administrative 

forskrifter inden for bl.a. uddannelseslovgivningen, den sociale lovgivning, sundhedslovgivningen, 

den familieretlige lovgivning og arbejdsmiljølovgivningen.  

 

Børnekonventionen er ikke inkorporeret i dansk ret. Danmark har imidlertid internationalt forpligtet 

sig til at overholde børnekonventionen, og konventionen kan, uanset om den er indskrevet i en dansk 

lov eller ej, påberåbes for og anvendes af domstolene og andre retsanvendende myndigheder.  

 

Konventionen trådte i henhold til artikel 49, stk. 1, i kraft den 2. september 1990. For Danmarks 

vedkommende trådte den i medfør af artikel 49, stk. 2, i kraft den 18. august 1991.  

 

I forbindelse med ratifikationen tog Danmark forbehold for så vidt angår Grønland og Færøerne. Ved 

bekendtgørelse nr. 90 af 7. oktober 1993 blev det territoriale forbehold i relation til Færøerne trukket 

tilbage med virkning fra den 11. maj 1993. 

 

Danmark har ratificeret den i New York den 7. september 2000 vedtagne valgfri protokol af 25. maj 

2000 til konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter. 

Den valgfri protokol trådte i medfør af artikel 10, stk. 2, i kraft for Danmark den 27. september 

2002. I forbindelse med ratifikationen tog Danmark forbehold for så vidt angår Grønland og Færøer-

ne. Lagtinget har imidlertid den 6. marts 2003 besluttet af tiltræde protokollen, og forbeholdet vil 

derfor for Færøernes vedkommende blive trukket tilbage. 

 

Danmark har endvidere ratificeret den i New York den 7. september 2000 vedtagne valgfri protokol 

af 25. maj 2000 til konventionen om barnets rettigheder vedrørende salg af børn, børneprostitution 

og børnepornografi. Den valgfri protokol trådte i medfør af artikel 14, stk. 2, i kraft for Danmark den 

24. juli 2003. I forbindelse med ratifikationen tog Danmark forbehold for så vidt angår Grønland og 

Færøerne. 

3.9. Haagerkonventionen af 1970 om anerkendelse af skilsmisser og separationer  

 
Konventionen gælder ikke for Færøerne.   

 

Ved kongelig resolution af 4. juni 1975 ratificerede Danmark den på den 11. internationale privatret-

lige konference i Haag vedtagne konvention af 1. juni 1970 om anerkendelse af skilsmisser og separa-

tioner, jf. bekendtgørelse nr. 83 af 24. juni 1975. 
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Konvention finder anvendelse ved anerkendelse i en kontraherende stat af skilsmisser og separatio-

ner opnået i en anden kontraherende stat ved dom eller en anden i denne stat officielt anerkendt afgø-

relsesmåde, når afgørelsen lovligt har fået virkning der. Konventionen omfatter ikke afgørelse af 

skyldspørgsmål eller accessoriske afgørelser truffet i skilsmisse- eller separationsdekretet, navnlig 

ikke afgørelse om økonomiske forpligtelser eller forældremyndighed.  

 

Konventionen trådte i medfør af artikel 27 for Danmarks vedkommende i kraft den 24. august 1974, 

jf. bekendtgørelse nr. 391 af 31. juli 1975. 

 

I forbindelse med ratifikationen tilkendegav Danmark, at konventionen ikke skal finde anvendelse for 

Færøerne og Grønland. 

3.10. Haagerkonventionen af 1973 om anerkendelse og fuldbyrdelse af afgørelser om un-

derholdspligt 

 
Konventionen gælder for Færøerne.   

 

Ved kongelig resolution af 22. september 1987 ratificerede Danmark den på den 12. internationale 

privatretlige konference i Haag vedtagne konvention af 2. oktober 1973 om anerkendelse og fuldbyr-

delse af afgørelser om underholdspligt, jf. bekendtgørelse nr. 15 af 22. februar 1988. 

 

Konvention finder anvendelse på afgørelser truffet af en judiciel eller en administrativ myndighed i 

en kontraherende stat vedrørende underholdspligt som følge af familie-, slægtskabs-, ægteskabs- eller 

svogerskabsforhold, herunder underholdspligt over for et barn uden for ægteskab, mellem en bi-

dragsberettiget og en bidragspligtig eller en bidragspligtig og et offentligt organ, som kræver refusion 

af bidrag, der er udbetalt til en bidragsberettiget. Konventionen anvendes også på forlig om de oven-

nævnte forpligtelser.  

 

Konventionen, der har været gældende i Danmark siden den 1. januar 1988, trådte i henhold til arti-

kel 29 i stedet for Haagerkonventionen af 1958 om anerkendelse og fuldbyrdelse af afgørelser om 

underholdspligt over for børn, jf. afsnit 2.11., i forhold til en række stater. 

 

Ved deponeringen afgav Danmark erklæring om, at konventionen også finder anvendelse for Færøer-

ne, men ikke for Grønland. 
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3.11. Haagerkonventionen af 1958 om anerkendelse og fuldbyrdelse af afgørelser om un-

derholdspligt over for børn 

 
Konventionen gælder for Færøerne.  

 

Ved kongelig resolution af 8. september 1965 ratificerede Danmark den på den 8. internationale pri-

vatretlige konference i Haag vedtagne konvention af 15. april 1958 om anerkendelse og fuldbyrdelse 

af afgørelser vedrørende underholdspligt over for børn, jf. bekendtgørelse nr. 26 af 1. april 1966. 

 

Konvention har til formål at sikre, at de kontraherende stater gensidigt anerkender og fuldbyrder 

afgørelser i sager af international eller national karakter angående krav på underholdsbidrag til børn, 

som er ugifte og under 21 år, uanset om barnet er født i eller uden for ægteskab eller er adopteret.  

 

Haagerkonventionen af 1958 er anvendelig mellem lande, hvor begge ikke har tiltrådt Haagerkonven-

tionen af 1973.  

 

Konventionen trådte i medfør af artikel 16, stk. 2, for Danmarks vedkommende i kraft den 1. januar 

1966. 

3.12. FN-konventionen af 1956 om inddrivelse af underholdsbidrag 

 
Konventionen gælder for Færøerne 

 

Ved kongelig resolution af 15. maj 1959 ratificerede Danmark den på De forenede Nationers konfe-

rence i New York den 20. juni 1956 vedtagne konvention om inddrivelse af underholdsbidrag i ud-

landet, jf. bekendtgørelse nr. 49 af 24. august 1962. 

 

I modsætning til de øvrige konventioner nævnt ovenfor er FN-konventionen kun en retshjælpskon-

vention. Konventionen hjemler således ikke en pligt til umiddelbart at anerkende og fuldbyrde andre 

landes bidragsafgørelser, men kun til at lette inddrivelse ved hjælp af eget retssystem. 

 

Det vil således som udgangspunkt ikke være relevant at anvende FN-konventionen imellem lande, 

der begge har tiltrådt en af Haagerkonventionerne, idet disse tillægger udenlandske bidragsafgørelser 

umiddelbar retsvirkning i inddrivelseslandet. FN-konventionen vil imidlertid kunne finde anvendelse 

i forhold til lande, der ikke er omfattet af en fuldbyrdelseskonvention. 
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Konventionen trådte i medfør af artikel 14, stk. 2, for Danmarks vedkommende i kraft den 22. juli 

1959. 

3.13. Europarådskonventionen af 1980 om anerkendelse og fuldbyrdelse af afgørelser om 

forældremyndighed 

 
Konventionen gælder ikke for Færøerne. 

 

I henhold til kongelig resolution af 3. april 1991 ratificerede Danmark den i Strasbourg den 20. maj 

1980 udfærdiget europæisk konvention om anerkendelse og fuldbyrdelse af afgørelser om forældre-

myndighed, jf. bekendtgørelse nr. 103 af 17. oktober 1991.  

 

Konventionen har til formål at sikre, at de kontraherende stater gensidigt anerkender og fuldbyrder 

afgørelser om forældremyndighed og samvær, således at enhver person der har fået en afgørelse i en 

kontraherende stat, og som ønsker at få den anerkendt eller fuldbyrdet i en anden kontraherende stat, 

kan indgive en anmodning herom til centralmyndigheden i enhver kontraherende stat. 

 

Konventionen trådte i medfør af artikel 22, stk. 2, i kraft for Danmarks vedkommende den 1. august 

1991. 

 

I henhold til artikel 24, stk. 1, erklærede Danmark i forbindelse med ratifikationen, at konventionen 

ikke skal gælde for Færøerne og Grønland. 

3.14. Haagerkonventionen af 1980 om de civilretlige virkninger af internationale barnebort-

førelser 

 
Konventionen gælder ikke for Færøerne. 

 

I henhold til kongelig resolution af 3. april 1991 ratificerede Danmark den i Haag den 25. oktober 

1980 udfærdiget konvention om de civilretlige virkninger af internationale barnebortførelser, jf. be-

kendtgørelse nr. 110 af 21. november 1991.  

 

Formålet med denne konvention er at sikre en umiddelbar tilbagegivelse af børn, som er ulovligt bort-

ført til eller tilbageholdt i en kontraherende stat, og sørge for, at forældremyndighed og samværsret i 

en kontraherende stat bliver effektivt respekteret i andre kontraherende stater.  

 

Konventionen trådte i medfør af artikel 43 i kraft for Danmarks vedkommende den 1. juli 1991.  
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I henhold til artikel 39, stk. 1, erklærede Danmark i forbindelse med ratifikationen, at konventionen 

ikke skal gælde for Færøerne og Grønland.  

3.15. Haagerkonventionen af 1993 om beskyttelse af børn og om samarbejde med hensyn til 

internationale adoptioner 

 
Konventionen gælder ikke for Færøerne.  

 

I henhold til kongelig resolution af 10. maj 1997 ratificerede Danmark den på den 17. session i Haa-

gerkonferencen for international privatret vedtagne konvention af 29. maj 1993 om beskyttelse af 

børn og om samarbejde med hensyn til internationale adoptioner, jf. bekendtgørelse nr. 125 af 4. 

december 1997.  

 

Formålet med denne konvention er at opstille garantier for at sikre, at internationale adoptioner fin-

der sted til barnets bedste og med respekt for de grundlæggende rettigheder, som de er anerkendt i 

international ret, at indføre et samarbejdssystem mellem de kontraherende stater med henblik på at 

sikre overholdelsen af disse garantier og herved hindre børnebortførelser, salg af eller handel med 

børn, og at sikre de kontraherende staters anerkendelse af adoptioner, der gennemføres i henhold til 

konventionen.  

 

Konventionen trådte i kraft for Danmarks vedkommende den 1. november 1997.  

 

Ved deponeringen afgav Danmark erklæring om, at konventionen ikke skal gælde for Færøerne og 

Grønland.  

3.16. Europarådskonventionen af 1967 om adoption af børn 

 
Konventionen gælder for Færøerne.  

 

Ved kongelig resolution af 23. august 1978 ratificerede Danmark den i Strasbourg den 24. april 1967 

undertegnede europæiske konvention om adoption af børn, jf. bekendtgørelse nr. 23 af 15. februar 

1979.  

 

Denne konvention fastsætter en række principper for praksis med hensyn til adoption af børn, såle-

des at internationale adoptioner finder sted til barnets bedste. 
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Konventionen trådte i medfør af artikel 21, stk. 3, i kraft for Danmarks vedkommende den 13. januar 

1979.  

 

I overensstemmelse med konventionens artikel 23 afgav Danmark erklæring om, at konventionen 

ikke finder anvendelse i Færøerne og Grønland. Ved bekendtgørelse nr. 92 af 24. september 1984 

blev forbeholdet vedrørende Færøerne tilbagekaldt med virkning fra den 28. november 1983. 

3.17. Haagerkonventionen af 1961 om lovkonflikter vedrørende formen for testamentariske 

dispositioner 

 
Konventionen gælder for Færøerne.  

 

Ved kongelig resolution af 25. juni 1976 ratificerede Danmark den i Haag den 5. oktober 1961 ved-

tagne europæiske konvention om lovkonflikter vedrørende formen for testamentariske dispositioner, 

jf. bekendtgørelse nr. 62 af 6. september 1976.  

 

Konventionen regulerer lovkonflikter vedrørende formen for testamentariske dispositioner, herunder 

nærmere hvilken stats formkravsregler, der skal finde anvendelse ved vurderingen af om et testamen-

te er gyldigt. 

 

I den forbindelse er det i artikel 1 tilkendegivet, at hvis den nationale lovgivning består af et retssy-

stem, der ikke er ens for hele landet, bestemmer den lovgivning, der skal anvendes for så vidt angår 

denne konvention, efter de regler, som gælder efter det pågældende retssystem, eller i mangel af så-

danne regler på grundlag af den nærmeste tilknytning, som testator havde til en af retsordningerne 

inden for systemet. 

 

Konventionen trådte i medfør af artikel 15, stk. 2, i kraft for Danmarks vedkommende den 19. sep-

tember 1976. 

3.18. Den Europæiske Menneskerettighedskonvention (artikel 8 og 12) 

 
Konventionen gælder for Færøerne. 

 

Ved kongelig resolution af 31. marts 1953 ratificerede Danmark den i Rom den 4. november 1950 

undertegnede konvention til beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder, 

jf. bekendtgørelse nr. 20 af 11. juni 1953. 
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Ved lov nr. 285 af 29. april 1992 blev Den Europæiske Menneskerettighedskonvention gjort til en 

del af dansk ret. Loven er ændret en gang i 1995, og den samlede lovtekst findes nu i lovbekendtgø-

relse nr. 750 af 19. oktober 1998. Ved anordning nr. 136 af 25. februar 2000 er det bestemt, at lov 

om Den Europæiske Menneskerettighedskonvention, jf. lovbekendtgørelse nr. 750 af 19. oktober 

1998, også skal gælde for Færøerne. 

 

Den Europæiske Menneskerettighedskonvention indeholder en række civile og politiske rettigheder, 

det vil sige beskyttelse af borgernes fysiske integritet, bevægelsesfrihed og privatsfære, krav om en 

retfærdig og hurtig rettergang for uafhængige domstole, forbud mod usaglig forskelsbehandling, yt-

rings-, forsamlings- og religionsfrihed samt rettigheder i forbindelse med valg, undervisning og sprog. 

Ifølge artikel 1 skal de kontraherende parter sikre enhver person under deres jurisdiktion de rettighe-

der og friheder, som følger af konventionen.  

 

Inden for familieretten har særligt konventionens artikel 8 og artikel 12 betydning. Artikel 8 om-

handler retten til respekt for privatliv, familieliv, hjem og korrespondance, mens artikel 12 omhand-

ler retten til at indgå ægteskab og stifte familie. 
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K A P I T E L   4 

Behandlingen af færøske person-, familie- og arveretlige sager i dag 

1. Indledning 

 

De person-, familie- og arveretlige sager er af meget forskellig karakter og behandles af forskellige 

myndigheder. Nogle sager behandles udelukkende af myndigheder i Færøerne, mens andre sager be-

handles af myndigheder i både Færøerne og Danmark.  

 

I dette kapitel er der redegjort for, hvordan de væsentligste færøske person-, familie- og arveretlige 

sager behandles i dag i Færøerne og i Danmark. Pkt. 2 indeholder en beskrivelse af Rigsombudsman-

den i Færøernes behandling af de person-, familie- og arveretlige område. I pkt. 3 er der givet en be-

skrivelse af Civilretsdirektoratets opgaver i forbindelse med de familieretlige sager. Punktet indehol-

der både en beskrivelse af direktoratets opgaver som klageinstans og en beskrivelse af direktoratets 

opgaver som forelæggelsesmyndighed m.v. i adoptionssager. Pkt. 4 og 5 indeholder en kort beskri-

velse af adoptionssamrådet for Færøerne og det danske Adoptionsnævn, som også har betydning for 

behandlingen af de færøske adoptionssager. I pkt. 6 er der kort redegjort for nogle af de myndighe-

der, der tager stilling til sager om svangerskabsafbrydelse og sterilisation, fordi disse sagsområder, 

som anført i kapitel 3, pkt. 1, behandles som en del af person-, familie- og arveretten og forudsættes 

overdraget til Færøerne som en del heraf. Endelig er der i pkt. 7 og 8 kort redegjort for, at også dom-

stolene og i mindre grad Justitsministeriets Civilkontor behandler sager på det person-, familie- og 

arveretlige område.   

2. Rigsombudsmanden i Færøerne 

2.1. Generelt 

 

Rigsombudsmanden i Færøerne varetager i Færøerne en række sager om person- og familieretlige 

anliggender, som i Danmark i første række varetages af statsamterne.  

 

Sagsområdet vedrører administrative civilretlige sager om f.eks. indgåelse og opløsning af ægteskab, 

afgørelser om ægtefælle- og børnebidrag, afgørelser om forældremyndighed og samvær, adoption, 

godkendelse af mindreåriges og umyndiges retshandler, fri proces m.v. 
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De vigtigste typer af person- og familieretlige sager, der behandles af Rigsombudet, er kortfattet om-

talt i de følgende punkter. 

2.2. Indgåelse og opløsning af ægteskab 

 

Prøvelse af, om betingelserne for at indgå ægteskab er til stede, foretages af præsten, sysselmanden 

eller byrådsformanden.  

 

Rigsombudet kan dispensere fra visse ægteskabsbetingelser. Der kan f.eks. gives tilladelse til indgå-

else af ægteskab, når ansøgeren ikke er fyldt 18 år. Der lægges ved afgørelsen vægt på ansøgerens 

alder og alderen på den, med hvem ægteskabet ønskes indgået. Der lægges endvidere vægt på, om 

ansøgeren er gravid, og om parterne har egen bolig. Der kan endvidere gives tilladelse til indgåelse af 

ægteskab, når ansøgeren ikke er fyldt 18 år, og ansøgerens forældre ikke har samtykket i ægteskabet. 

Der lægges ved afgørelsen vægt på baggrunden for forældrenes protest.  

 

Rigsombudet kan herudover give tilladelse til indgåelse af ægteskab, når den ene part har været gift 

med den andens parts slægtning i ret op- eller nedstigende linje. I disse sager lægges der ved afgørel-

sen vægt på varigheden af forholdet. Der lægges endvidere vægt på, om der er fælles børn i det tidli-

gere ægteskab, og hvor længe det tidligere ægteskab har bestået. 

 

Rigsombudet kan endelig tillade indgåelse af nyt ægteskab, selv om det tidligere fællesbo ikke er delt. 

Hvis det tidligere ægteskab er opløst ved skilsmisse, lægges der vægt på årsagen til, at den fraskilte 

ægtefælle ikke vil tillade indgåelse af nyt ægteskab.  

 

Rigsombudet giver i øvrigt tilladelse til at foretage vielser uden for vielsesmyndighedens embedsloka-

ler. 

 

Separation og skilsmisse gives enten ved dom (Færøernes ret) eller ved bevilling (Rigsombudsman-

den i Færøerne). Bevilling kan meddeles, hvis der er enighed om separation eller skilsmisse og om 

vilkårene herfor. Forud for udstedelse af bevilling afholdes som hovedregel vilkårsforhandling med 

parterne. Rigsombudet påser ved sagens behandling, at betingelserne for separation eller skilsmisse 

er opfyldt, og at der ikke foreligger omstændigheder, der gør det betænkeligt at meddele bevilling til 

separation eller skilsmisse. 

2.3. Udenlandske skilsmisser og dødsfald 
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Sager, hvor tidligere ægteskab er opløst ved skilsmisse i udlandet eller ved ægtefælles dødsfald i ud-

landet, skal forelægges for Rigsombudet. Rigsombudet undersøger i den forbindelse, om den uden-

landske skilsmisse er endelig, at der var værneting i det pågældende land, at parterne er bekendt med 

skilsmissen, og at det udenlandske skilsmissedokument som udgangspunkt foreligger i legaliseret 

form.  

2.4. Børnebidrag 

 

Ifølge lov om børns retsstilling er forældrene hver for sig forpligtede til at forsørge barnet, og hvis en 

af forældrene ikke opfylder forsørgelsespligten, kan overøvrigheden (Rigsombudet) pålægge ved-

kommende at udrede bidrag til barnets underhold. Faderen til et barn uden for ægteskab kan således 

pålægges at betale børnebidrag, hvis han ikke opfylder sin forsørgelsespligt. Det samme gælder, uan-

set om forældrene er blevet separeret eller skilt, hvis en af forældrene til et barn født i ægteskab ikke 

opfylder sin forsørgelsespligt. Størrelsen af bidraget fastsættes under hensyn til barnets tarv og for-

ældrenes økonomiske evne. Der tages udgangspunkt i parternes bruttoindkomst. Som altovervejende 

hovedregel tages der ikke ved bidragsudmålingen hensyn til parternes udgifter, dog undtagen udgifter 

til forsørgelse af egne børn. Bidragssagen søges så vidt muligt afgjort på grundlag af oplysninger afgi-

vet af parterne, men jævnligt må der tillige indhentes oplysninger fra Toll- og Skattstovu Føroya. 

 

Udover bidrag til sædvanligt underhold kan der fastsættes bidrag til barnets dåb, konfirmation eller i 

anden særlig anledning. Endvidere kan faderen pålægges at udrede bidrag til udgifterne ved fødslen og 

til moderens underhold før og efter fødslen. 

2.5. Ægtefællebidrag 

 

Rigsombudet fastsætter bidragets størrelse i bl.a. de tilfælde, hvor der ifølge dom eller bevilling er 

bidragspligt for (den ene af) ægtefællerne. Der lægges herved vægt på parternes økonomiske forhold, 

henholdsvis deres evne til at betale bidrag og deres behov for bidrag. Der tages udgangspunkt i par-

ternes bruttoindkomst. Som altovervejende hovedregel tages der ikke ved bidragsudmålingen hensyn 

til parternes udgifter, dog undtagen udgifter til forsørgelse af egne børn. Bidragssagen søges så vidt 

muligt afgjort på grundlag af oplysninger afgivet af parterne, men jævnligt må der tillige indhentes 

oplysninger fra Toll- og Skattstovu Føroya. 

2.6. Samvær 

 

Rigsombudet træffer afgørelse om omfanget og udøvelsen af personligt samvær for den af forældre-

ne, som ikke har forældremyndigheden over barnet. Rigsombudet kan herunder ophæve eller be-
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grænse samværet, hvis hensynet til barnet eller andre vigtige grunde taler derfor. For så vidt angår 

børn født uden for ægteskab fastsættes der kun samvær, hvis det er foreneligt med barnets tarv, og 

særlige omstændigheder, herunder navnlig faderens hidtidige forbindelse med barnet, taler derfor. 

 

Sagerne afgøres i vid udstrækning på grundlag af oplysninger afgivet af parterne, f.eks. under møde 

på Rigsombudet. Jævnligt indhentes dog supplerende oplysninger fra de sociale myndigheder og 

eventuelt praktiserende læge. Skønnes barnet at have den fornødne alder og modenhed til at udtale 

sig om samværsspørgsmålet, høres det. 

2.7. Forældremyndighed 

 

Rigsombudet træffer afgørelse om forældremyndighed i tilfælde, hvor forældremyndighedsindehave-

ren dør. Endvidere træffer Rigsombudet afgørelse om godkendelse af aftaler om overførelse af foræl-

dremyndighed og om ændring af tidligere administrative afgørelser om forældremyndighed. 

 

Sagerne afgøres i vid udstrækning på grundlag af oplysninger afgivet af parten/parterne, f.eks. under 

møde på Rigsombudet. Jævnligt indhentes dog supplerende oplysninger fra de sociale myndigheder 

og eventuelt praktiserende læge. Skønnes barnet at have den fornødne alder og modenhed til at udtale 

sig om forældremyndighedsspørgsmålet, høres det. 

2.8. Umyndiges midler 

 

En umyndig person - dvs. en mindreårig eller en umyndiggjort - kan som hovedregel ikke selv råde 

over sin formue eller forpligte sig ved retshandler. Dette tilkommer normalt den pågældendes værge. 

Værgen disponerer imidlertid ikke frit over den umyndiges formue. Overøvrigheden (Rigsombudet) 

skal ifølge gældende lovgivning medvirke ved mange af de dispositioner, som værgen foretager for 

den umyndige, typisk i forbindelse med sager om frigivelse af midler fra Overformynderiet, køb og 

salg af fast ejendom m.v. 

2.9. Ægtepagter 

 

En ægtepagt er en aftale, der før eller under ægteskabet er indgået mellem ægtefæller om formuefor-

hold. Gaver mellem ægtefæller, der ligger ud over det sædvanlige, skal gives ved ægtepagt. Aftaler 

mellem ægtefæller om, at fællesejeaktiver skal være særeje, eller at særejeaktiver skal være fælleseje, 

skal ligeledes indgås ved oprettelse af en ægtepagt. Alle ægtepagter skal tinglyses. Ægtepagter opret-

tet efter ægteskabets indgåelse, hvorved der vederlagsfrit overføres formueaktiver fra den ene ægte-



 

- 51 - 

fælle til den anden, skal inden tinglysning være godkendt af Rigsombudet. Ved godkendelsen lægger 

Rigsombudet bl.a. vægt på, at ægtepagten ikke kan anses for stridende mod hustruens interesser. 

2.10. Faderskabssager 

 
Det påhviler efter § 9 i lov om børns retsstilling, således som den er sat i kraft for Færøerne, landfo-

geden at drage omsorg for, at faderskab til børn uden for ægteskab fastslås. Moderen skal efter lo-

vens § 10, stk. 1, over for Landfogeden oplyse, hvem der er eller kan være barnets fader. Efter § 10, 

stk. 2, kan Rigsombudet fritage moderen for at oplyse, hvem der er eller kan være far til det barn, 

hun har født uden for ægteskab, medmindre det må anses for stridende mod barnets tarv, at fader-

skabet ikke oplyses. Sagerne behandles efter retningslinjerne i Justitsministeriets cirkulære nr. 194 af 

28. oktober 1963 om behandlingen af sager om fritagelse for at opgive, hvem der er far til en barn 

uden for ægteskab. Der lægges ved afgørelsen navnlig vægt på moderens alder, uddannelses- og be-

skæftigelsesforhold samt boligforhold.  

2.11. Adoptionssager 

 

Ansøgning om adoption indgives til Rigsombudet. Medmindre ansøgningen vedrører adoption af et 

stedbarn, forelægges sagen inden eventuel godkendelse for det færøske adoptionssamråd, jf. pkt. 4. 

 

I det omfang den færøske adoptionslovgivning ikke er til hinder for det, følger Rigsombudet i sin 

godkendelsespraksis de retningslinier, som Adoptionsnævnet udsender, jf. nærmere pkt. 5. 

 

Adoption af udenlandske børn formidles af de godkendte institutioner i Danmark.  

 

Ifølge adoptionscirkulæret for Færøerne skal følgende adoptionssager forelægges for Civilretsdirek-

toratet: 

• Sager om internationale fremmedadoptioner, hvor samtykket er afgivet over for en uden-

landsk myndighed. 

• Sager hvor ansøgeren ikke har bopæl i Danmark eller Færøerne. 

• Barnet ikke er dansk statsborger (dog ikke stedbarnsadoptioner eller adoptioner vedrø-

rende nordiske statsborgere). 

• Der søges om adoption af et barn af forældre, som ansøgeren har en nær tilknytning til. 

• Tvangsadoption. 

 

Om behandlingen af forelæggelsessager henvises til pkt. 3.6.2. 
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Efter godkendelse af ansøgere til adoption af et bestemt udenlandsk barn sender Rigsombudet som 

led i sagens videre behandling ansøgning til Udlændingestyrelsen om opholdstilladelse og eventuelt 

indrejsevisum for barnet. Tilladelsen bliver meddelt som også værende gyldig for ophold ii Færøerne. 

3. Civilretsdirektoratet 

3.1. Generelt 

 

Civilretsdirektoratet er en styrelse under Justitsministeriet, der primært fungerer som administrativ 

rekursmyndighed for afgørelser truffet af statsamterne på det familie- og personretlige område og på 

området for fri proces. 

 

I hovedparten af opgaverne står direktøren for Civilretsdirektoratet umiddelbart under justitsmini-

steren. 

 

Direktoratet administrerer lovgivningen på det familieretlige område og behandler i den forbindelse 

generelle og konkrete sager om ægteskabs indgåelse, separation og skilsmisse, ægtefælle- og børnebi-

drag, samvær, adoption, faderskab, navne, svangerskabsafbrydelse, sterilisation m.v. 

 

Sager vedrørende fonde, fri proces og personret varetages tillige af Civilretsdirektoratet. 

 

Herudover er direktoratet sekretariat for de adoptionsforberedende kurser. Internationalt fungerer 

direktoratet som centralmyndighed på adoptionsområdet, i forhold til børnebortførsler samt i relati-

on til den europæiske overenskomst om formidling af ansøgninger om fri proces. 

  

Som klageinstans skal direktoratet indsamle og formidle viden på sine sagsområder. Opgaverne ved-

rører bl.a. praksiskoordinering og –formidling, udarbejdelse af statistisk materiale, oparbejdelse af 

viden om andre landes lovgivning, tilsynsopgaver i forhold til andre myndigheder og private institu-

tioner samt kursusvirksomhed for disse. 

 

I de følgende punkter er der redegjort for Civilretsdirektoratets behandling af en række færøske sager 

på det familieretlige område. 

3.2. Indgåelse og opløsning af ægteskab 

 

Civilretsdirektoratet er klageinstans i forhold til afgørelser, som Rigsombudsmanden i Færøerne 

træffer om indgåelse af ægteskab. Der er tale om sager, hvor der er givet afslag på tilladelse til at ind-
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gå ægteskab, fordi ansøgeren ikke er fyldt 18 år, og ansøgerens forældre ikke har samtykket i ægte-

skabet, eller fordi den ene part har været gift med den anden parts slægtning i ret op- eller nedstigen-

de linje. Der kan også være tale om sager, hvor der er givet afslag på tilladelse til at indgå nyt ægte-

skab, fordi det tidligere fællesbo ikke er delt.  

 

Civilretsdirektoratet behandler endvidere klager over Rigsombudets afslag på at meddele separation 

eller skilsmisse ved bevilling.  

 

Der er i perioden 1998-2002 ikke registreret konkrete sager vedrørende indgåelse og opløsning af 

ægteskab i Færøerne. 

3.3. Udenlandske skilsmisser og dødsfald 

 

Efter reglerne om ægteskabs indgåelse i Færøerne skal prøvelsesmyndigheden i Færøerne forelægge 

sager, hvor ægteskabet er opløst i udlandet eller ved en ægtefælles dødsfald i udlandet, for Rigsom-

budet. 

 

Rigsombudets afgørelser i disse sager kan påklages til Civilretsdirektoratet. Civilretsdirektoratet har 

dog ikke hidtil modtaget klager på området. 

3.4. Børnebidrag, ægtefællebidrag, samvær og forældremyndighed m.v. 

3.4.1. Civilretsdirektoratet som klageinstans 

 
Civilretsdirektoratet behandler klager over Rigsombudsmanden i Færøernes afgørelser i følgende 

sagstyper: 

• Børnebidrag  

• Ægtefællebidrag efter separation eller skilsmisse 

• Ægtefællebidrag under samlivsophævelse 

• Inddrivelse af krav i henhold til udenlandske bidragsafgørelser i Færøerne og Danmark 

• Inddrivelse af danske/færøske bidragsafgørelse i udlandet 

• Samvær  

• Forældremyndighed 

• Umyndiges midler 

• Ægtepagter 

• Pantsætning eller afhændelse af fællesboaktiver 
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Rigsombudet sender klagen og sagens akter til direktoratet, sammen med Rigsombudets eventuelle 

bemærkninger til sagen. Hvis klagen indsendes direkte til direktoratet, anmoder direktoratet Rigsom-

budet om udlån af sagens akter og om eventuelle bemærkninger til sagen. 

 

Der er i perioden 1998-2002 registreret klager i 12 bidragssager og i 13 samværssager fra Rigsombu-

det.  

 

Endvidere er der i perioden 1998-2003 registreret én klagesag vedrørende umyndiges midler.  

 

Der er ikke i perioden registreret klager over afgørelser inden for de andre sagstyper. 

3.4.2. Civilretsdirektoratet som første og eneste instans 

 

Ud over at behandle klagesager varetager Civilretsdirektoratet en række andre opgaver på det familie-

retlige område, herunder ansøgningssager hvor direktoratet er første og eneste instans. Det drejer sig 

bl.a. om følgende sagsområder: 

 

• Anlæggelse af retssag om omstødelse af navnlig bigamiske ægteskaber. I disse sager orienterer 

direktoratet indledningsvis parterne om omstødelsesadgangen, hvorefter bigamisten oftest 

søger det første ægteskab opløst. I så fald er der ikke grundlag for at søge det bigamiske æg-

teskab omstødt. 

 

• Forelæggelse af vielser, der er gennemført uden fuldstændig prøvelse ("nødvielser"), til vur-

dering af, om betingelserne for at foretage nødvielsen var opfyldt.  

 

• Udtalelse om gyldigheden af danske vielser. Sådanne udtalelser afgives normalt over for 

udenlandske myndigheder. 

 

• Retskraftpåtegninger på skilsmissebevillinger, hvis en af parterne ønsker skilsmissen aner-

kendt i udlandet. Påtegningen skrives på den originale bevilling.  

 

• Stillingtagen til, om en udenlandsk separation kan danne grundlag for udstedelse af skilsmis-

sebevilling efter dansk ret. Dette forudsætter, at den udenlandske separation kan sidestilles 

med en dansk separation, navnlig i relation til en efterfølgende skilsmisse. 
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• Annullering af skilsmissebevilling, der kan komme på tale, hvis betingelserne for at udstede 

bevillingen ikke var opfyldt, f.eks. hvis den separation, som dannede grundlag for skilsmis-

sen, var bortfaldet, fordi parterne havde genoptaget samlivet. 

 

• Tilladelse til kastration i forbindelse med kønsskifte. I disse sager indhentes normalt en er-

klæring om ansøgeren fra Sexologisk Klinik på Rigshospitalet og fra Retslægerådet. 

 

Direktoratet har ikke noteret sådanne sager, der har vedrørt Færøerne. 

3.5. Faderskabssager 

 

Efter lov om børns retstilling, som er sat i kraft i Færøerne, kan en mor i visse tilfælde fritages for at 

oplyse om identiteten af barnefaderen. Civilretsdirektoratet behandler klager over Rigsombudets 

afgørelser i sager om fritagelse. Direktoratet har kun yderst få klager over Rigsombudets afgørelse i 

faderskabssager. 

3.6. Adoptionssager  

3.6.1. Generelt 

 

Civilretsdirektoratet er klagemyndighed for statsamternes afgørelser i sager om stedbarns-, familie- 

og plejebarnsadoptioner. Desuden er det fastsat i adoptionsloven og i adoptionsbekendtgørelsen, at 

visse typer af adoptionssager, hvor samtykket til adoptionen er afgivet i udlandet, skal forelægges 

for Civilretsdirektoratet, inden statsamterne udsteder bevilling.  

 

I forhold til Rigsombudsmanden i Færøerne fungerer Civilretsdirektoratet dels som klageinstans, dels 

skal Rigsombudet ligesom statsamterne forelægge visse typer af adoptionssager for direktoratet in-

den udstedelse af bevilling. 

3.6.2. Forelæggelser 

 

Der er hovedsageligt tale om sager om internationale fremmedadoptioner, hvor sagen forelægges for 

Civilretsdirektoratet af Rigsombudet inden udstedelse af adoptionsbevilling (jf. § 7, stk. 1, nr. 4, i 

adoptionscirkulæret for Færøerne).  
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Internationale fremmedadoptioner forelægges for Civilretsdirektoratet, da samtykket til adoptionen 

er afgivet overfor en udenlandsk myndighed, typisk ved en dom i barnets hjemland. Civilretsdirekto-

ratet har i perioden 1998-2002 behandlet 17 forelæggelser fra Rigsombudet. 

 

Civilretsdirektoratet undersøger, om samtykket kan ligestilles med et samtykke afgivet for en dansk 

myndighed ved at sammenligne den udenlandske dom med domme fra sager fra samme land.  

 

Direktoratet forudsætter ved udtalelsen, at de øvrige betingelser for gennemførelse af adoptionen er 

opfyldt, herunder at ansøgerne er godkendt som adoptanter af Rigsombudet. For nærmere oplysnin-

ger om behandlingen af sager om international fremmedadoption i Færøerne, herunder hvilke sagsty-

per der skal forelægges af Rigsombudet for Civilretsdirektoratet, henvises til pkt. 2.11. 

 

Herudover er det i adoptionscirkulæret for Færøerne i øvrigt fastsat, at Rigsombudsmanden skal 

forelægge sager, hvor 

 

1) ansøgeren ikke har bopæl i Danmark eller Færøerne, 

2) barnet ikke er dansk statsborger (dog ikke stedbarnsadoptioner eller sager vedrørende nordi-

ske statsborgere), 

3) der søges om adoption af et barn af forældre, som ansøgeren har en nær tilknytning til, eller 

4) der er tale om en tvangsadoption. 

 

Der er tale om et yderst begrænset antal forelæggelser af disse sagstyper. Således har der i perioden 

1998-2002 kun været 3 sager.  

 

Der kan typisk være tale om en stedbarns- eller familieadoption af et barn, der er født i udlandet. 

Formålet med forelæggelsen er at sikre, at der er tilstrækkelig dokumentation for barnets identitet 

og/eller slægtskabet, hvorfor der normalt stilles krav om legalisering af barnets fødselsattest. Desu-

den skal det sikres, at der ikke sker adoption af udenlandske børn til Færøerne i strid med hjemlan-

denes retssystemer.  

 

Forelæggelsespraksis har sin baggrund i, at Justitsministeriet (nu Civilretsdirektoratet) i forbindelse 

med, at statsamterne og Rigsombudsmanden i Færøerne og i Grønland fik kompetence til at udstede 

adoptionsbevillinger, ønskede at beholde en del af kompetencen særligt i forhold til sager med til-

knytning til udlandet. 
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Civilretsdirektoratet har ved bekendtgørelse nr. 1135 om adoption pr. 1. januar 2003 lagt kompeten-

cen i disse sagstyper ud til statsamterne. Det er således i dag kun sager, hvor samtykket er afgivet 

overfor en udenlandsk myndighed, jf. de ovennævnte forelæggelser i sager om internationale frem-

medadoptioner, sager om tvangsadoption, og sager, hvor der er anledning til mistanke om ulovlig 

adoptionshjælp eller ulovlig formidling af surrogatmoderskab, der skal forelægges for direktoratet af 

statsamterne. 

3.6.3. Klagesager 

 

Rigsombudsmanden i Færøernes afgørelse om godkendelse som adoptant til adoption af et uden-

landsk barn kan indbringes for Civilretsdirektoratet. Også klage over Rigsombudets matching af et 

barn kan påklages til direktoratet.  

 

Sager om matching af danske børn behandles derimod af Adoptionsnævnet. Klagen sendes af Rigs-

ombudet til Adoptionsnævnet. 

 

Herudover er Civilretsdirektoratet klageinstans i forhold til Rigsombudets afgørelser i sager om sted-

barns-, familie-, og plejebarnsadoptioner. Rigsombudet sender alle sagens akter til Civilretsdirektora-

tet til brug for klagesagsbehandlingen, sammen med Rigsombudets bemærkninger til klagen. Direkto-

ratet vil i tilfælde, hvor Rigsombudet ikke har forholdt sig til klagen, eller klageren henvender sig di-

rekte til direktoratet, bede Rigsombudet om at komme med bemærkninger til klagen. 

 

Civilretsdirektoratet behandler også klager over Rigsombudets behandling af sagen.  

 

Klagesagerne afgøres normalt på det foreliggende grundlag inden en måned. Må det forventes, at sa-

gens behandling vil overskride en måned, sendes anerkendelsesskrivelse til klager inden 10 dage fra 

modtagelsen af klagen. Det kan være nødvendigt at partshøre klageren eller indhente nye oplysnin-

ger. 

 

Civilretsdirektoratet har i enkelte sager fundet grundlag for at bede Adoptionsnævnet om en udtalel-

se om klagesager, der vedrører godkendelse som adoptanter. Dette er dog ikke fast praksis, og sker 

kun, hvor der er særlige omstændigheder i sagen. Det bemærkes i den forbindelse, at bekendtgørelse 

om godkendelse af adoptanter ikke er sat i kraft for Færøerne, men at Civilretsdirektoratet i klage-

sagsbehandlingen vedrørende godkendelsessager fra Færøerne lægger vægt på principperne i godken-

delsesbekendtgørelsen. 
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I perioden 1998-2002 har Civilretsdirektoratet behandlet 3 klager over Rigsombudets afgørelse i sa-

ger om stedbarnsadoptioner, og 1 klage over Rigsombudets afgørelse i en sag om godkendelse som 

adoptant. 

3.6.4. Ophævelsessager 

 

Efter adoptionsloven er det Justitsministeriet (Civilretsdirektoratet), der træffer afgørelse om ophæ-

velse af adoptioner.  

 

Civilretsdirektoratet ses ikke at have behandlet sager om ophævelse af adoptioner for personer, der 

er bosiddende i Færøerne, indenfor de sidste 5 år.   

 

Ansøger et adoptivbarn eller adoptanter om ophævelse af et adoptivforhold, vejledes ansøgerne 

først skriftligt om reglerne om administrativ ophævelse, herunder om muligheden for at genindtræde 

i retsforholdet til den biologiske slægt. Herefter vil parterne blive indkaldt til en samtale, hvor par-

terne vejledes grundigt om retsvirkningerne af ophævelse. Hvis alle parter er enige – ved mindreårige, 

tillige hvis ophævelsen er bedst for barnet – vil adoptionen kunne ophæves administrativt. 

 

Det er ikke muligt at klage over afgørelsen til en anden instans. 

3.6.5. Opholdstilladelse 

 
I sager om international fremmedadoption, hvor adoptanterne har bopæl eller ophold i Færøerne, 

træffer Udlændingestyrelsen afgørelse i første instans om opholdstilladelse til adoptivbarnet. Der er 

klageadgang til Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, jf. cirkulære nr. 5 af 22. januar 

2003 om opholdstilladelse i forbindelse med adoption. 

3.6.6. Indfødsret 

 

Et udenlandsk barn under 12 år, der er adopteret ved en dansk adoptionsbevilling, bliver dansk 

statsborger ved adoptionen, hvis barnet adopteres af et ægtepar, hvor mindst én af ægtefællerne er 

dansk statsborger, eller af en ugift dansk statsborger, jf. § 2A, stk. 1 i indfødsretsloven. Barnet får 

dansk indfødsret fra det tidspunkt, hvor adoptionens retsvirkninger indtræder, jf. § 2A, stk. 2. Sa-

gerne behandles i overensstemmelse med ”Vejledning om behandling af indfødsretssager”, som er 

udsendt den 20. december 2000 af Justitsministeriet. Hvis barnet ikke er omfattet af indfødsretslo-

vens § 2A, stk. 1, men ønskes meddelt indfødsret, sendes ansøgning herom til Ministeriet for Flygt-
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ninge, Indvandrere og Integration (Indfødsretskontoret) med henblik på optagelse af barnet på for-

slag til lov om indfødsrets meddelelse.  

3.6.6.1. Arbejdsgruppens overvejelser om indfødsret 

 
Justitsministeriet har i overensstemmelse med arbejdsgruppens ønske herom drøftet spørgsmålet om 

automatisk opnåelse af dansk indfødsret ved adoption af udenlandske børn efter overdragelse af 

adoptionsområdet til Færøerne med Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration (Indføds-

retskontoret). Det er i den forbindelse blevet oplyst, at det vil kræve en ændring af lov om dansk 

indfødsret (§ 2A), hvis det efter overdragelsen af adoptionsområdet til Færøerne skal være således, 

at udenlandske børn, der adopteres ved en færøsk adoptionsbevilling, automatisk erhverver dansk 

indfødsret. Integrationsministeriet har imidlertid tilkendegivet, at de nærmere overvejelser om en 

eventuel ændring af § 2A i lov om dansk indfødsret bør afvente, hvad der måtte komme ud af de 

overvejelser om færøsk overtagelse af udlændingeområdet, der foregår, og disse overvejelsers betyd-

ning for indfødsretsområdet. 

 

Arbejdsgruppen er enig heri og finder i øvrigt, at spørgsmålet om de færøskes myndigheders mulig-

hed for at meddele opholdstilladelse i forbindelse med adoption af udenlandske børn også bør afven-

te en generel afklaring på udlændingeområdet. 

 

Arbejdsgruppen er imidlertid enig om, at det er af afgørende betydning at sikre, at en familie bosat i 

Færøerne, som har adopteret et udenlandsk barn, ikke bliver afskåret fra sammen med barnet at ind-

rejse og opholde sig i Danmark. Arbejdsgruppen finder endvidere, at der, indtil den fornødne æn-

dring af indfødsretsloven har fundet sted, bør etableres en procedure, så barnet hurtigst muligt får 

dansk indfødsret ved naturalisation. 

3.6.7. Anden virksomhed på adoptionsområdet 

 

Civilretsdirektoratet modtager hvert kvartal indberetning fra Rigsombudet over udfærdigede adopti-

oner samt for hver enkelt bevilling et journalkort. Journalkortene opbevares i et særskilt kartotek 

over bevillinger meddelt af Rigsombudsmanden i Færøerne. 

 

Herudover har Civilretsdirektoratet i enkelte sager behandlet henvendelser fra et adoptivbarn eller 

adoptanter i Færøerne, der ønsker at modtage henvendelser fra biologisk slægt. Hidtil er sådanne 

sager behandlet således, at ansøgernes ønske registreres i Civilretsdirektoratet, således at fremtidige 

henvendelser fra biologisk slægt i hjemlandet eller via en formidlende organisation kan videreformid-

les til ansøgerne. Rigsombudet vil endvidere blive orienteret om sagen. Efter Civilretsdirektoratets 
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nyere praksis vil der altid blive sendt besked til adoptanterne eller adoptivbarnet, hvis direktoratet 

modtager henvendelse fra den biologiske slægt fra udlandet.  

 

Desuden samarbejder Civilretsdirektoratet med Rigsombudet i sager om aktindsigt i gamle adopti-

onssager. 

3.7. Anden virksomhed i øvrigt 

 

På alle de områder, hvor Civilretsdirektoratet er klageinstans for Rigsombudsmanden i Færøernes 

afgørelser, tager direktoratet også stilling til klager over Rigsombudets behandling af sagen. 

 

Sagsbehandlingsklager omhandler typisk aktindsigt, partshøring, sagsbehandlingstid, videregivelse af 

oplysninger, begrundelser for afgørelser og inhabilitet. 

 

Direktoratet behandler som udgangspunkt ikke klager over Rigsombudets behandling af en sag, før 

Rigsombudet har truffet afgørelse i sagen. Dette skyldes, at der ikke er hjemlet særskilt klageadgang 

for beslutninger af procesledende karakter og heller ikke for Rigsombudets faktiske forvaltningsvirk-

somhed under en verserende sag. Der tages dog stilling til spørgsmål om inhabilitet, aktindsigt og 

passivitet.  

 

Da Civilretsdirektoratet ikke er ansættelsesmyndighed for Rigsombudets personale, behandler direk-

toratet ikke klager over sagsbehandlerne hos Rigsombudet, herunder sager om sagsbehandlerskift. 

 

Civilretsdirektoratet kan efter anmodning genoptage behandlingen af en sag og i givet fald ændre den 

trufne afgørelse. Hvis en anmodning om genoptagelse ikke indeholder nye væsentlige oplysninger 

eller synspunkter, vil anmodningen dog som udgangspunkt blive afvist. 

 
Det er væsentligt at bemærke, at Civilretsdirektoratet udover ovennævnte opgaver også varetager en 

lang række andre opgaver på det familieretlige område. Som eksempel på disse opgaver kan nævnes 

besvarelse af henvendelser både skriftlige og telefoniske fra borgere, danske myndigheder, f.eks. 

statsamter, kommuner, vielsesmyndigheder og Folketingets Ombudsmand, og udenlandske myndig-

heder. Endvidere kan det nævnes, at direktoratet også på det familieretlige område er ansvarlig for 

udarbejdelse og udstedelse af bekendtgørelser, cirkulærer og vejledninger etc., udarbejdelse af statistik 

og foretagelse af forskellige undersøgelser af praksis m.v., ligesom direktoratet deltager i en række 

midlertidige eller permanente udvalg og arbejdsgrupper både i Danmark og i udlandet.  
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4. Adoptionssamrådet for Færøerne  

 

Som anført i pkt. 2.11. er det i Færøerne Rigsombudet, der træffer afgørelse i adoptionssager. Med 

mindre der er tale om adoption af et stedbarn, forelægger Rigsombudet inden eventuel godkendelse 

ansøgningen for adoptionssamrådet. 

 

Det er Rigsombudet, der i medfør af § 5, stk. 1, i adoptionsbekendtgørelsen for Færøerne opretter 

adoptionssamrådet. Adoptionssamrådet består af et medlem med social uddannelse, en jurist og en 

læge. 

 

Adoptionssamrådet udtaler sig om, hvorvidt det kan anbefale ansøgeren som adoptant. Ansøges der 

om adoption af et bestemt barn, udtaler samrådet sig om, hvorvidt det kan anbefale, at barnets adop-

teres af ansøgeren. Tilsvarende gælder, hvis en udenlandsk adoptionsformidlende myndighed eller 

institution over for en dansk adoptionsformidlende myndighed eller institution har foreslået, at et 

bestemt barn bortadopteres til ansøgeren. 

 

Ifølge § 7 i adoptionsbekendtgørelsen for Færøerne er det Rigsombudet, der indhenter de til brug for 

samrådets behandling nødvendige oplysninger. Rigsombudet fungerer som sekretariat for adoptions-

samrådet, og Rigsombudets adoptionsfuldmægtig er til stede under samrådets møder og rådgiver her-

under i fornødent omfang samrådet om lovgivning etc. på området. 

5. Adoptionsnævnet 

 

I Danmark blev Adoptionsnævnet oprettet i 1976. Adoptionsnævnet er et uafhængigt klageorgan, 

der er nedsat af justitsministeren. Nævnet består af en formand, der skal være jurist, og ni andre 

medlemmer. Til nævnet er der knyttet et selvstændigt sekretariat.  

 

En af nævnets hovedopgaver er at behandle klager over afgørelser, der er truffet af adoptionssamrå-

dene i amterne eller af de formidlende organisationer. Det drejer sig f.eks. om klager over et samråds 

afslag på ansøgning om godkendelse som adoptant og klager over et samråds eller en formidlende 

organisations behandling af en matchingsag (dvs. når der bringes et barn i forslag til adoptanter). 

Endvidere behandler Adoptionsnævnet klager over samrådene og samrådssekretariaternes sagsbe-

handling i forbindelse med afgørelse af konkrete sager.  

 

Adoptionsnævnet er ikke klageinstans i de færøske adoptionssager. I disse sager er det som nævnt 

Rigsombudet, der træffer afgørelse, og disse afgørelser kan påklages til Civilretsdirektoratet. 
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En anden af Adoptionsnævnets opgaver er at videreformidle den praksis, som fastlægges af nævnet. 

I den forbindelse skal det bemærkes, at Rigsombudet, som anført i pkt. 2.7., i det omfang den færø-

ske adoptionslovgivning ikke er til hinder for det, i sin godkendelsespraksis følger de retningslinjer, 

som Adoptionsnævnet udsender. Der tænkes her f.eks. på de krav, der efter praksis stilles til adop-

tionsansøgere for, at de kan blive godkendt som adoptanter (helbred, sociale forhold, m.v.).  

 

Adoptionsnævnet fører endvidere tilsyn med de formidlende organisationer dels i relation til deres 

behandling af matchingsager, dels i relation til organisationernes virksomhed i udlandet.  

 

Herudover er det nævnets opgave at bringe danske børn i forslag til godkendte ansøgere. Når et 

dansk barn ønskes bortadopteret, er det derfor Adoptionsnævnets opgave, blandt de ansøgere, der er 

godkendt til adoption af et dansk barn, at vælge den ansøger, der skønnes bedst egnet til at adoptere 

det pågældende barn.  

 

I den forbindelse kan det nævnes, at Adoptionsnævnet ifølge § 6 i adoptionsbekendtgørelsen for 

Færøerne er tillagt en rolle i de færøske sager, når det drejer sig om anonym bortadoption af et dansk 

barn. Bestemmelsen ses dog ikke at have været anvendt inden for de seneste år.  

6. Afgørelser om svangerskabsafbrydelse og sterilisation  

 

Ifølge § 3, stk. 3, i lov om foranstaltninger i anledning af svangerskab m.v., som er sat i kraft for Fæ-

røerne, træffes afgørelsen om, hvorvidt svangerskabsafbrydelse kan foretages, af et samråd beståen-

de af to læger og mødrehjælpsinstitutionens leder. Da loven blev sat i kraft i Færøerne, var der ikke 

oprettet mødrehjælpsinstitutioner eller dertil svarende institutioner i Færøerne, og det blev derfor 

bestemt i anordningen, at afgørelser i de i § 3, stk. 3, omhandlede tilfælde kunne træffes efter samråd 

mellem den autoriserede læge, der foretager indgrebet, og en anden autoriseret læge. Da der fortsat 

ikke er oprettet mødrehjælpsinstitutioner eller lignende i Færøerne, er det stadig den i anordningen 

anførte ordning, der anvendes. 

 

Efter § 3 i lov om sterilisation og kastration, som er sat i kraft for Færøerne, er det de samråd, der er 

nedsat i henhold til loven om mødrehjælpsinstitutioner, der giver tilladelse til sterilisation. Da der 

imidlertid som anført oven for ikke er oprettet mødrehjælpsinstitutioner eller dertil svarende institu-

tioner i Færøerne, blev det i anordningen bestemt, at tilladelse til sterilisation i Færøerne gives af et 

nævn, der består af landslægen, sorenskriveren og tre andre medlemmer, der beskikkes af justitsmini-

steren. Af disse skal en være speciallæge i gynækologi eller kirurgi og ansat ved et offentligt sygehus 
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og en være speciallæge i psykiatri og ansat ved et offentligt sygehus. Også denne ordning anvendes 

fortsat. 

7. Domstolenes rolle i de person-, familie- og arveretlige sager 

 

De fleste afgørelser på det familieretlige område træffes af Civilretsdirektoratet og statsamter-

ne/Rigsombudsmanden i Færøerne. En række familieretlige afgørelser kan imidlertid kun træffes af 

domstolene. Efter retsplejelovens kapitel 42 drejer det sig navnlig om sager om separation og skils-

misse, hvor parterne ikke er enige, eller hvor statsamtet/Rigsombudet nægter at meddele bevilling, 

f.eks. fordi et eller flere vilkår findes ubillige, og sager om forældremyndighed, hvor forældrene ikke 

kan blive enige om fordelingen af forældremyndigheden, eller forældrenes aftale om fordeling ikke 

kan godkendes. Efter kapitel 42 a, 43 og 43 b drejer det sig navnlig om henholdsvis faderskabssager, 

som ikke kan sluttes med anerkendelse, værgemålssager, hvor der er spørgsmål om fratagelse af den 

retlige handleevne, eller hvor det findes betænkeligt at behandle sagen administrativt, herunder når 

den, der begæres sat under værgemål, protesterer mod, at der træffes afgørelse om værgemål, og 

adoptionssager, hvor der er givet tilladelse til eller afslag på adoption uden samtykke, og en af par-

terne ønsker domstolsprøvelse, jf. kapitel 43 b. 

 

Derudover er det domstolene (fogedretterne), der tvangsfuldbyrder afgørelser om forældremyndig-

hed og samvær, jf. retsplejelovens §§ 536 og 609. 

 

Domstolene har en helt central rolle i de arveretlige sager. I henhold til lov om skifte af dødsbo og 

fællesbo m.v., der er gældende for Færøerne, er det således skifteretten, der behandler dødsboer og 

skifte af uskiftede boer, ligesom skifteretten har en række opgaver i forbindelse med privat skifte og 

eksekutorboer. Skifteretten har endvidere en række opgaver efter lov om borteblevne. 

8. Justitsministeriet 

8.1. Generelt 

 

I Danmark er Justitsministeriet den øverste ansvarlige for det person-, familie- og arveretlige område.  

 

Det er Justitsministeriet, der udarbejder lovforslag på området, behandler private lov- eller beslut-

ningsforslag og udarbejder besvarelser af spørgsmål fra Folketingets medlemmer eller udvalg. I Folke-

tingssamlingen 2002-03 fremsatte justitsministeren to lovforslag på det familieretlige område og be-

svarede omkring 100 spørgsmål på området. Endvidere blev der på det familieretlige område fremsat 

10 private lov- og beslutningsforslag. 
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Justitsministeriet er endvidere repræsenteret i og yder sekretariatsbistand til en række udvalg og 

arbejdsgrupper på det familie- og arveretlige område. For tiden er der af Justitsministeriet nedsat fem 

udvalg og arbejdsgrupper, som beskæftiger sig med forskellige spørgsmål inden for person-, familie- 

og arveretten. 

 

Herudover deltager Justitsministeriet i arbejdsgrupper m.v. i andre myndigheders regi og i forskellige 

internationale fora. 

8.2. Konkrete sager på arveområdet 

 

Da direktøren for Civilretsdirektoratet, som anført i pkt. 3.1., i hovedparten af opgaverne på det 

person- og familieretlige område står umiddelbart under justitsministeren, behandler Justitsministeri-

ets departement ikke konkrete sager på det person- og familieretlige område. 

 

Justitsministeriets Civilkontor behandler imidlertid nogle få sager på arveområdet. Civilkontoret 

udfærdiger således attestationer til udlandet vedrørende dansk ret, ligesom der besvares spørgsmål – 

såvel telefoniske som skriftlige – om eksempelvis arveforholdene i givne situationer og om udfærdi-

gelse af testamenter.  

 

Civilkontoret behandler endvidere ansøgninger om statens afkald på arv. Det følger således af arve-

lovens § 71, stk. 1, at afdødes ejendele tilfalder staten, hvis der ingen arvinger er efter loven eller te-

stamente. Justitsministeren kan imidlertid efter arvelovens § 71, stk. 2, bestemme, at der ikke skal 

rejses indsigelse mod et testamente, der vil kunne anfægtes, men må antages at være udtryk for af-

dødes sidste vilje, eller under særlige omstændigheder afstå arven til afdødes slægtninge eller til an-

dre, der har stået ham nær.  

 

Endelig behandler Civilkontoret sager om permutation. Efter arvelovens § 69 kan justitsministeren 

således, når hensynet til arvingens tarv taler derfor – navnlig hvis forholdene har forandret sig – tilla-

de afvigelser fra en testamentsbestemmelse, som ikke fraviger testationens formål og karakter væ-

sentligt. 

 

Civilkontoret har ikke inden for de seneste år behandlet sager fra Færøerne om statens afkald på arv, 

jf. arvelovens § 71, eller om permutation, jf. arvelovens § 69. 
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K A P I T E L   5 

Overvejelser om den fremtidige myndighedsstruktur efter overdragelsen af det person-, fa-

milie- og arveretlige område 

 

1. Indledning 

 

I dette kapitel redegøres der for overvejelserne om den fremtidige myndighedsstruktur i Færøerne i 

relation til det person-, familie- og arveretlige.  

 

Beskrivelsen af den fremtidige myndighedsstruktur tager afsæt i gældende lovgivning i Færøerne på 

området, og hvilke opgaver der skal varetages. 

 

Da beskrivelsen forudsætter, at der ikke sker materielle ændringer i lovgivningen i forbindelse med 

overdragelsen, forventes der ikke at skulle ske væsentlige fravigelser i myndighedsstrukturen i for-

hold til den eksisterende administrative ordning. 

 

Behandlingen af de person- familie- og arveretlige sager i dag er beskrevet i kapitel 4. 

 

Pkt. 2.1.-2.3, 3 og 5 indeholder overvejelser om den fremtidige myndighedsstrukturs opdeling i en 

førsteinstans og en klageinstans,  forholdet til Løgmálará i , videreførelse af praksis og uddannelse 

af personale og de økonomiske konsekvenser af overdragelsen. Pkt. 2.4. og 4 indeholder arbejds-

gruppens overvejelser om domstolenes fremtidige rolle i de person-, familie- og arveretlige sager og 

behandlingen af verserende sager på overdragelsestidspunktet. 

2. Den fremtidige myndighedsstruktur i Færøerne 

2.1. Førsteinstans 

 

I den eksisterende ordning er det Rigsombudsmanden i Færøerne, der træffer afgørelse i første in-

stans med rekursmulighed til Civilretsdirektoratet. 

 

Behandling af personsager i første instans inden for det person- og familieretlige område, der  be-

handles ved Rigsombudet, tilsigtes henlagt til en nyoprettet instans, der hører ind under 

Løgmálará i . 
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Førsteinstansen vil være underordnet Løgmálará i , men vil ikke i konkrete sager kunne pålægges 

konkrete tjenesteordrer. 

 

Førsteinstansen vil varetage de opgaver, der i dag varetages af Rigsombudet i henhold til den familie-

retlige lovgivning, f.eks. myndighedsloven, lov om børns retsstilling, adoptionsloven, ægteskabslo-

ven og retsvirkningsloven. 

 

Det drejer sig i hovedtræk om: 

 

• Godkendelse og udfærdigelse af separations- og skilsmissebevillinger i henhold til parternes 

aftale og vilkårsforhandlingen 

• Godkendelse og fordeling af forældremyndighed i henhold til aftale 

• Fastsættelse af samværsret med børn 

• Godkendelse af mindreåriges og umyndiges retshandler 

• Adoptionssager, herunder forberedelse af sager om adoption og sekretariatsopgaver for 

adoptionssamrådet 

• Fastsættelse og ændring af ægtefælle- og børnebidrag 

• Godkendelse af ægtepagter 

2.2. Klageinstans 

 

Ifølge den eksisterende administrative ordning kan sagsbehandlingen og afgørelser truffet af Rigsom-

budet, der ikke i henhold til lovgivningen umiddelbart kan indbringes for retten, påklages til Civil-

retsdirektoratet. 

 

Klagesagernes behandling i den administrative rekurs påtænkes henlagt til Føroya Kærustovn, og det 

anbefales, at Føroya Kærustovnur som udgangspunkt får selvstændig kompetence til at træffe afgø-

relse i klagesagerne.  

Der er i dag i Løgmálará i s regi et uafhængigt organ, Føroya Kærustovnur, hvis opgave består i at 

sekretariatsbetjene en række klagenævn på forskellige ressortområder.  

 

Sekretariatet forbereder samtlige klagesager vedrørende told, skat og moms, stort set samtlige 

sagstyper på det sociale område, foruden klagesager vedrørende uddannelsesstøtte, hvorefter anke-

nævnene i henhold til lovgivningen på de respektive sagsområder træffer afgørelse i sagen. Dette er 

en konstruktion, som generelt findes ganske tilfredsstillende. 
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Som det fremgår af kapitel 4, pkt. 3, er der tale om et begrænset antal af Rigsombudsmanden i Færø-

ernes afgørelser, der i dag påklages til Civilretsdirektoratet. 

 

Ifølge opgørelser har der i perioden 1998-2002 været følgende klagesager: 

 

13 samværssager 

12 bidragssager 

1 sag om godkendelse som adoptant 

3 sager om stedbarnsadoptioner 

1 sag om umyndiges midler 

 

Herudover har Rigsombudet i samme periode forelagt Civilretsdirektoratet 6 sager om ophævelse af 

aftaler om fælles forældremyndighed. Det drejer sig om sager, hvor der er aftalt fælles forældremyn-

dighed, og hvor parterne efterfølgende er flyttet til Færøerne og bliver enige om, at den fælles foræl-

dremyndighed skal ophøre. Civilretsdirektoratet har i disse sager bemyndiget et statsamt til at be-

handle sagerne. 

 

Klagesagernes antal svarer til, at ca. 1,5–2% af afgørelserne påklages videre i systemet. 

 

Henset til klagesagernes antal vurderes konstruktionen med klagenævnsbehandling af økonomiske 

årsager ikke at være hensigtsmæssig. 

 

Klagesagernes indhold er herudover overvejende af juridisk karakter, og de vurderes derfor ikke at 

være særlig velegnet til klagenævnsbehandling. 

 

Det anbefales derfor, at Føroya Kærustovnur får selvstændig kompetence til at træffe afgørelse i 

klagesagerne, men dog med mulighed for at inddrage personer med anden relevant ekspertise i be-

handlingen af sagerne, hvor det skønnes at være af betydning for sagens afgørelse. 

Dette betyder, at Føroya Kærustovnur dels fortsætter med sine hidtidige (klagenævns)sekre-

tariatsfunktioner, dels reorganiseres til et egentligt administrativt klageorgan. 

 

Det nødvendige lovgrundlag, der giver Føroya Kærustovni kompetence til som selvstændig myndig-

hed at træffe afgørelser i klagesager på det familieretlige område, forudsættes at være på plads sam-

tidig med overtagelsen. 
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Kærustovnurin vil herudover også skulle behandle en række sager som første og eneste instans. 

 

Det drejer sig bl.a. om følgende sager: 

 

• Omstødelse af ægteskaber 

• Forelæggelse af nødvielser 

• Udtalelse om gyldigheden af færøske vielser 

• Retskraftpåtegninger på skilsmissebevillinger 

• Stillingtagen til, om udenlandske separationer kan danne grundlag for skilsmisse 

• Annullering af skilsmissebevillinger 

• Bortfald af separationer på grund af fortsættelse eller genoptagelse af samliv 

• Tilladelse til kastration i forbindelse med kønsskifte 

 

Der henvises til kapitel 4, pkt. 3.4.2., for en beskrivelse af disse opgaver 

2.3. Forholdet til Løgmálará i  

 

Løgmálará i  vil være den øverste ansvarlige for det person-, familie- og arveretlige område. 

 

Det tilsigtes i videst muligt omfang at friholde Løgmálará i  for at sagsbehandle og træffe afgørelser i 

konkrete sager inden for det person- og familieretlige område, og herudover tilsigtes det at afskære 

klageadgangen til justitsministeren. 

 

Opgaverne for Løgmálará i  vil omfatte lovforberedelse, retlig regulering, udarbejdelse af budgetter 

m.v. 

 

Lovforberedelse og retlig regulering vil omfatte udarbejdelse af lovforslag og tilsikre overholdelse af 

forpligtelser i henhold til konventioner og aftaler. Udarbejdelse af administrative forskrifter vil have 

til formål at sikre gennemførelse af lovgivning, god forvaltningsskik samt effektiv udnyttelse af res-

sourcer. 

 

Løgmálará i  vil i samarbejde med instanserne udarbejde årlige budgetter og i overensstemmelse med 

sædvanlig fremgangsmåde følge overholdelse af budgetter. 

2.4. Domstolenes rolle i de person-, familie- og arveretlige sager 
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Overtagelsen af person-, familie- og arveretten er, hvad angår kompetence i lovgivningsmæssig hen-

seende, afgrænset til den materielle lovgivning og de regler, der vedrører den administrative behand-

ling af sagerne. Den omfatter således ikke de regler om domstolenes behandling af sager, der knytter 

sig til områderne. 

 

Det drejer sig navnlig om retsplejelovens regler om behandling af faderskabssager, værgemålssager, 

sager om adoption uden samtykke, sager om ægteskab og forældremyndighed, reglerne om tvangs-

fuldbyrdelse af afgørelser om forældremyndighed og samvær og lov om skifte af fællesbo m.v. med 

senere ændring, jf. kapitel 3, pkt. 7. 

 

Domstolenes opgaver vil derfor som udgangspunkt være uændrede efter overtagelsen. 

 

Retsplejelovens regler og den person-, familie- og arveretlige lovgivning kan dog ikke anskues sepa-

rat, da ændringer i den materielle person-, familie- og arveretlige lovgivning kan nødvendiggøre æn-

dringer i retsplejelovens regler. 

 

Hvis person-, familie- og arveretten overtages af de færøske myndigheder før retsplejen, vil der 

utvivlsomt opstå situationer, hvor det vil være nødvendigt med en tilpasning af lov for Færøerne om 

rettens pleje som følge af ændringer i den færøske person-, familie- og arveretlige lovgivning. Æn-

dringer i lov for Færøerne om rettens pleje skal i så fald behandles i Folketinget. 

 

Ændringer af lov for Færøerne om rettens pleje vil f.eks. være nødvendige, hvis man i Færøerne øn-

sker at indføre fælles forældremyndighed for ugifte, eller hvis man ønsker at gennemføre en moderni-

sering af behandlingen af faderskabssager og sager om umyndiggørelse svarende til den, der er gen-

nemført i Danmark ved henholdsvis børneloven og værgemålsloven. Hvis Færøerne ønsker på denne 

måde at modernisere den færøske familieret, vil Justitsministeriet være indstillet på at søge de nød-

vendige ændringer af lov for Færøerne om rettens pleje gennemført i Folketinget. 

 

I andre tilfælde, hvor ændringer i den færøske person-, familie- arveretlige lovgivning medfører behov 

herfor, er Justitsministeriet indstillet på at indgå i drøftelser med de færøske myndigheder om gen-

nemførelsen af ændringer i lov for Færøerne om rettens pleje. Der vil imidlertid kunne være tale om 

ændringer, der rejser principielle spørgsmål, herunder hvis ændringerne forudsætter øget ressource-

tilførsel til domstolene, eller hvis de berører principper, der må anses for centrale i lov for Færøerne 

om rettens pleje. 

 



 

- 70 - 

Hvis person-, familie- og arveretten overgår til de færøske myndigheder før retsplejen, vil der være 

behov for et tæt samarbejde mellem Justitsministeriet og Løgmálará i , og for at Løgmálará i  så 

tidligt som muligt underretter Justitsministeriet om påtænkte ændringer i lovgivningen, der vil med-

føre behov for ændringer i retsplejeloven. Herved vil det være muligt at forsøge at begrænse de uhen-

sigtsmæssigheder, der vil være forbundet med, at ændringer i den person-, familie- og arveretlige lov-

givning og ændringer i lov for Færøerne om rettens pleje behandles i  henholdsvis Lagtinget og Folke-

tinget. 

 

Hvis sagsområdet retsplejen overtages af de færøske myndigheder før person-, familie- og 

arveretten vil der kunne opstå den omvendte situation, nemlig at ændringer i den person-, 

familie- og arveretlige lovgivning nødvendiggør ændringer i den færøske retsplejelov, der i 

så fald skal behandles i Lagtinget.3. Videreførelse af praksis og uddannelse af personale 

 

Da der ikke påtænkes materielle ændringer i lovgivningen i forbindelse med overtagelsen, vil det have 

betydning for retssikkerheden, herunder for ensartethed i behandlingen af sager før og efter overta-

gelsen, at færøske og danske myndigheder samarbejder om uddannelse af personale og tilsikring af 

nødvendig kendskab til gældende praksis. 

 

Dette kan bl.a. gennemføres ved turnusordninger for det færøske personale i Civilretsdirektoratet og 

ved Rigsombudet samt oplysning om hovedregler for gældende praksis for børne- og ægtefællebi-

drag, samvær, godkendelse af vilkår, godkendelse af ægtepagter, tilsynsopgaver samt vejledning af 

publikum og sekretariatsopgaver. 

 

Herudover vil der efter overdragelsen også være behov for mulighed for deltagelse i relevante kursus- 

og efteruddannelsesforløb for sagsbehandlere og kontorpersonale. 

 

4. Verserende sager på tidspunktet for overdragelse af området 

 

På tidspunktet for overdragelsen af det person-, familie- og arveretlige område til Færøerne vil der 

være et antal verserende sager ved Rigsombudsmanden i Færøerne. Endvidere kan der eventuelt være 

nogle få verserende færøske sager hos Civilretsdirektoratet og Justitsministeriet.  

 

I forbindelse med tilvejebringelse af det retlige grundlag for overdragelsen foreslås det, at sager, som 

på tidspunktet for et sagsområdes overgang til de færøske myndigheder, er under behandling af en 
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dansk myndighed, skal færdigbehandles af vedkommende færøske myndighed. Vedkommende dan-

ske myndighed skal dog i særlige tilfælde og efter aftale med vedkommende færøske myndighed 

kunne bestemme, at visse nærmere bestemte sager skal færdigbehandles af vedkommende danske 

myndighed. 

 

Arbejdsgruppen vurderer, at der på adoptionsområdet kan være behov for, at de danske myndighe-

der i visse tilfælde færdigbehandler verserende sager af hensyn til de udenlandske myndigheder.  

5. Vurderede økonomiske konsekvenser af overdragelsen 

5.1. Ressourceforbrug i forhold til i Danmark 

 
Ifølge opgørelser forventes de danske myndigheders årlige driftsbesparelse at være 1,5 mio. kr. ved 

overdragelse af det person-, familie- og arveretlige område til Færøerne. 

 

Det kan imidlertid være vanskeligt at vurdere, hvor ressourcekrævende den færøske administration 

af områderne kan forventes at blive, da administrationen af de færøske sager i dag i en vis udstræk-

ning profiterer at være en del af administrationen af det person-, familie- og arveretlige i Danmark. 

 

Som eksempel kan nævnes, at de af Rigsombudets afgørelser, der klages over til Civilretsdirektora-

tet, indgår som en del af Civilretsdirektoratets behandling af klager over afgørelser fra alle statsam-

terne i Danmark, og at udarbejdelse af lovgivning, administrative forskrifter, vejledninger m.m. er en 

afledt funktion af lovgivningen og regelfastsættelsen i Danmark. 

 

Herudover kan navnlig størrelsesforskelle gøre det vanskeligt at sammenligne udgifterne til admini-

stration af områderne. 

5.2. Løgmálará i  

 

Som beskrevet i pkt. 2.3. vil Løgmálará i , udover at være øverste ansvarlige forvaltningsmyndighed 

på området, forestå udarbejdelse af lovforslag, bekendtgørelser, vejledninger m.v. samt deltage i nor-

disk og internationalt samarbejde. 

 

Der er ikke sket væsentlige ændringer i lovgivningen i flere år, og der er derfor et stort behov for at 

ajourføre lovgivningen. Dette er et omfattende og ressourcekrævende arbejde, og desuden er der tale 

om helt nye sagsområder i færøsk forvaltning, som kræver vidensopbygning. 
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Det vurderes at være behov for min. 1,5 årsværk til dette arbejde. 

5.3. Førsteinstans 

 

Rigsombudet beskæftiger i dag ca. 3,7 årsværk til de person- og familieretlige sager fordelt med 1,5 

årsværk på personale med videregående uddannelse, 2 årsværk på kontorpersonale samt ca. 0,2 års-

værk til en ekstern konsulent, som benyttes i forbindelse med adoptionsrelaterede undersøgelser. 

Rigsombudet behandler ca. 300 sager årligt. 

 

Førsteinstansen vurderes at have det samme behov for personalemæssige ressourcer efter overdra-

gelsen. Hertil kommer ansættelse af en leder af den nye myndighed. 

 

Hertil kommer udgifter til leje og køb af varer og tjenester, der kan variere forholdsvis meget afhæn-

gig af den fysiske placering og eventuel samdrift med andre administrative organer. 

 

Af ressourcemæssige årsager er det nærliggende, at den nyoprettede instans også får opgaver i andre 

typer sager om f.eks. arbejds- og opholdstilladelser. Personalet vil i givet fald skulle kunne behandle 

sager indenfor flere sagsområder, og der forventes at kunne opnås en betydelig fleksibilitet samt en 

vis besparelse herved. 

5.4. Klageinstans 

 

Føroya Kærustovnur vurderes at få behov for at få tilført flere personalemæssige ressourcer i for-

bindelse med overtagelse af de nye sagsområder svarende til et årsværk fordelt med 0,5 på personale 

med videregående uddannelse og 0,5 årsværk på kontorpersonale.  

 

Der er tale om administration af nye sagsområder og sager af meget forskellig karakter, som forvalt-

ningen ikke har kendskab til i forvejen, og der vil herudover i opstartsfasen være et stort behov for 

videreuddannelse af personalet. 

 

I vurderingen indgår også en forventet stigning i klagesagernes antal, efter at klagesagsbehandlingen er 

overgået til en færøsk myndighed. 

5.5. Sammenfattende om økonomiske konsekvenser 

 

De direkte personalerelaterede udgifter anslås med det personalebehov, der er regnet med i de foregå-

ende punkter til 3.000.000 kr. 
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De øvrige forventede driftsudgifter anslås til 600.000 kr, hvilket svarer til 20% af lønudgifterne. Det-

te er baseret på en sammenligning med andre forvaltningsorganers øvrige driftsudgifter med sammen-

lignelige opgaver. 

 

 

 

Overtagelsen af det person-, familie- og arveretlige område kan derfor anslås at medføre årlige udgif-

ter som vist i tabel 1. 

 

Tabel 1: Årlige omkostninger til administration af det person-, familie- og arveretlige område 

 

  
Lønudgifter 
 

 
Driftsudgifter 

 
Udgifter i alt 

 
Løgmálará i  
 

 
   640.000 

 
130.000 

 
   770.000 

 
Førsteinstans 
 

 
2.000.000 

 
400.000 

 
2.400.000 

 
Føroya Kærustovnur 
 

 
360.000 

 
70.000 

 
   430.000 

 
I alt 
 

 
3.000.000 

 
600.000 

 
3.600.000 

 

 

Der er ikke foretaget beregninger på forventede etableringsudgifter i forbindelse med selve overtagel-

sen. Der forventes ikke at blive tale om nævneværdige etableringsudgifter for Løgmálará i  og Fø-

roya Kærustovn, men i forbindelse med etablering af førsteinstansen må påregnes etableringsudgifter 

til fysiske lokaliteter m.v. 

 

Det bemærkes i øvrigt, at der med henblik på den praktiske forberedelse af overdragelsen, herunder 

tilvejebringelse af fysiske lokaliteter, ansættelse og oplæring af personale m.v., forudsættes, at den 

nødvendige bevilling foreligger et halvt år forud før overdragelsen. 
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K A P I T E L   6 

Arbejdsgruppens overvejelser om behovet for administrativt samarbejde efter overdragelsen 

af det person-, familie- og arveretlige område 

 

1. Indledning 

 

Dette kapitel indeholder arbejdsgruppens overvejelser om behovet for administrativt samarbejde 

efter overdragelsen af det person-, familie- og arveretlige område. 

 

I pkt. 2 er der bl.a. redegjort for, hvilke opgaver Civilretsdirektoratet varetager som centralmyndig-

hed i henhold til bl.a. Haagerkonventionen om beskyttelse af børn og om samarbejde med hensyn til 

internationale adoptioner og Haagerkonventionen om de civilretlige virkninger af internationale bar-

nebortførelser. Pkt. 3 indeholder en redegørelse for, på hvilke områder arbejdsgruppen finder, at der 

er behov for samarbejde mellem de færøske myndigheder og Civilretsdirektoratet, og pkt. 4 og 5 re-

degør for arbejdsgruppens overvejelser om samarbejde mellem myndigheder i Færøerne og andre 

myndigheder og organisationer m.v. i Danmark og samarbejde mellem  Løgmálará i  og Justitsmini-

steriet. 

2. Civilretsdirektoratet som centralmyndighed 

 

Flere af de internationale konventioner på det familieretlige område forudsætter, at der udpeges en 

centralmyndighed for hver kontraherende stat. Civilretsdirektoratet er for Danmarks vedkommende 

udpeget som centralmyndighed i henhold til Haagerkonventionen af 1993 om beskyttelse af børn og 

om samarbejde med hensyn til internationale adoptioner, Haagerkonventionen af 1980 om de civil-

retlige virkninger af internationale barnebortførelser og Europarådskonventionen af 1980 om de civil-

retlige virkninger af internationale barnebortførelser. 

 

I det følgende er der redegjort nærmere for de opgaver, som centralmyndigheden har i henhold til 

disse konventioner, og Civilretsdirektoratets varetagelse heraf. 
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2.1. Centralmyndighed i henhold til Haagerkonventionen af 1993 om beskyttelse af børn og 

om samarbejde med hensyn til internationale adoptioner  

2.1.1. Centralmyndighedens opgaver 

 

Haagerkonventionen tager udgangspunkt i, at international adoption gennemføres i et samarbejde 

mellem myndighederne i modtagerstaten og i barnets oprindelsesstat.  

 

Formålet med Haagerkonventionen er dels at opstille en række garantier for at sikre, at internationale 

adoptioner finder sted til barnets bedste, dels at indføre et samarbejdssystem mellem de lande, der 

har tiltrådt adoptionen, samt endelig at sikre en gensidig anerkendelse af adoptioner, der er gennem-

ført i henhold til konventionen. 

 

Hver kontraherende stat skal udpege en centralmyndighed. Stater med flere retssystemer eller terri-

toriale enheder, kan frit udpege mere end én centralmyndighed. 

 

Konventionen bygger på, at den forpligtelse, der påhviler de kontraherede stater, skal varetages af 

centralmyndigheden, men at en lang række af disse opgaver kan delegeres til de øvrige aktører. 

 

Centralmyndighedens centrale opgaver fremgår af konventionens artikel 7: 

 

1) Centralmyndighederne skal samarbejde med hinanden og fremme samarbejdet mellem de kompe-
tente myndigheder i deres respektive stater for at beskytte børn og for at opnå de øvrige formål 
med denne konvention.  

2) De skal tage alle passende forholdsregler med henblik på:  
a) at levere oplysninger om lovgivningen i deres stat vedrørende adoption samt andre ge-

nerelle oplysninger, som for eksempel statistikker og standardformularer;  
b) at holde hinanden underrettet om, hvorledes konventionen fungerer, og, så vidt det er 

muligt, fjerne enhver hindring for dens anvendelse.  

 

Herudover er centralmyndigheden efter konventionens artikel 9 forpligtet til at fremme udviklingen 

indenfor en række områder : 

  
Centralmyndighederne skal, enten direkte eller gennem offentlige myndigheder eller behørigt god-
kendte institutioner i deres stat, tage alle passende forholdsregler navnlig med henblik på  

 
a) at indsamle, bevare og udveksle oplysninger vedrørende barnets og de kommende adoptivforæl-

dres forhold i det omfang, det er nødvendigt for at gennemføre adoptionen.  
b) at lette, følge og fremme procedurer med henblik på at gennemføre adoptionen;  
c) at fremme udviklingen af adoptionsrådgivning og støtte efter adoptionen i deres respektive stater;  
d) at forsyne hinanden med generelle evalueringsrapporter om erfaringerne vedrørende international 

adoption;  



 

- 76 - 

e) at besvare berettigede henvendelser fra andre centralmyndigheder eller offentlige myndigheder 
med anmodning om oplysninger om et bestemt adoptionsforhold i det omfang, det er tilladt in-
den for rammerne af den pågældende stats lovgivning.  

 

Desuden er der i konventionen fastsat en række procedureregler, som centralmyndigheden skal følge 

i konkrete sager om international adoption. Det er dog muligt efter konventionen at delegere opga-

verne til andre myndigheder eller autoriserede organer. 

 

Det fremgår desuden af artikel 11 c, at der skal føres tilsyn med autoriserede organisationer, der ar-

bejder med adoptioner efter konventionen. 

2.1.2. Civilretsdirektoratets opgavevaretagelse 

 

Pligterne efter konventionen i forhold til de konkrete adoptionssager varetages i vidt omfang af de 

formidlende organisationer og de amtskommunale samråd. Det er således de formidlende organisatio-

ner eller samrådet, der søger for, at konventionens procedureregler følges, og at der afgives erklæring 

efter konventionens artikel 17 c om, at adoptionsproceduren kan fortsætte, når matching er sket. 

 

Civilretsdirektoratet har som centralmyndighed pligt til at forsyne andre centralmyndigheder med 

rapporter om erfaringer vedrørende international adoption og at besvare henvendelser fra andre cen-

tralmyndigheder om bestemte adoptionsforhold.  

 

Herudover skal Civilretsdirektoratet som centralmyndighed træffe nødvendige foranstaltninger, hvis 

der konstateres risiko for, at konventionen overtrædes. Der kan eksempelvis være tale om at gribe 

ind overfor formidlingen af børn fra et bestemt land, hvis der kommer oplysninger frem om, at pro-

cedurerne i konventionen ikke følges i de konkrete adoptionssager. 

 

Mange af Civilretsdirektoratets opgaver som centralmyndighed er svære at beskrive udtømmende, 

men består i høj grad i at besvare henvendelser fra udenlandske myndigheder om adoptionslovgiv-

ningen, organisationernes virke, mv. samt arbejde i relation til konkrete adoptionssager, som viser sig 

at være problematiske i relation til konventionens bestemmelser. Civilretsdirektoratet har et nært 

samarbejde med Adoptionsnævnet om løsningen af sådanne konkrete sager, som viser sig at være 

problematiske.  

 

Herudover deltager Civilretsdirektoratet og Adoptionsnævnet i møder, som afholdes af Haagerkon-

ferencens sekretariat, samt i møder med andre centralmyndigheder og adoptionsmyndigheder på eu-

ropæisk og nordisk plan. 
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2.1.3. Tilsyn med de formidlende organisationer 

 

Civilretsdirektoratet meddeler autorisationer til de formidlende organisationer. 

 

Civilretsdirektoratet fører endvidere tilsyn med de formidlende organisationer AC International Bør-

nehjælp og DanAdopt. Tilsynet vedrører bl.a. organisationernes generelle faglige kvalifikationer, 

økonomiske og organisatoriske forhold samt organisationernes fastsættelse og opkrævning af for-

midlingsgebyrer. 

  

Det er overladt til Adoptionsnævnet at føre tilsyn med organisationernes behandling af matchings-

forslag og med organisationernes virksomhed i udlandet, herunder samarbejdet med de udenlandske 

samarbejdspartnere. Adoptionsnævnet fører endvidere tilsyn med de amtskommunale samråd. 

 

Nævnet underretter Civilretsdirektoratet om forhold, som tilsynet giver anledning til, herunder for-

hold, som giver anledning til sanktioner. 

 

Civilretsdirektoratet og Adoptionsnævnet behandler klager over de formidlende organisationer inden 

for direktoratets og nævnets tilsynsområder. 

2.1.4. Anden virksomhed 

 

Civilretsdirektoratet har sammen med Adoptionsnævnet udarbejdet og forhandlet en bilateral aftale 

om adoption med Vietnam, der endnu ikke har tiltrådt Haagerkonventionen. Aftalen er baseret på 

principperne i Haagerkonventionen, og danner grundlaget for danske adoptionsmyndigheder og or-

ganisationernes fremtidige samarbejde med de vietnamesiske myndigheder om adoption. 

 

Herudover kan nævnes, at Civilretsdirektoratet har ansvaret for tilrettelæggelsen og driften af de 

adoptionsforbedrende kurser, som danske adoptanter skal gennemgå. 

 

Desuden yder Civilretsdirektoratet sekretariatsbistand til forskellige arbejdsgrupper bestående af 

aktører på adoptionsområdet (organisationerne, Adoptionsnævnet, Adoption og Samfund, statsam-

terne, Amtskommunerne mv.), bl.a. følgegruppen for Haagerkonventionen af 1993. I øjeblikket fore-

går et samarbejde om at kortlægge de eksisterende tilbud indenfor Post Adoption Services i Dan-

mark. 
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2.2. Centralmyndighed i henhold til Haagerkonventionen af 1980 om de civilretlige virk-

ninger af internationale barnebortførelser 

2.2.1. Centralmyndighedens opgaver 

 

Det fremgår af konventionens artikel 7, at Centralmyndighederne har en række opgaver, som den 

enten direkte eller ved mellemled skal sørge for bliver udført i forbindelse med behandlingen af en 

konkret sag.  

 

Herudover har centralmyndighederne en almindelig pligt til at samarbejde på et mere generelt plan. 

Herunder hører bl.a. at give de andre centralmyndigheder oplysninger om sit eget lands lovgivning. 

Endvidere skal centralmyndighederne holde hinanden underrettet om de vanskeligheder, der kan 

tænkes at opstå ved anvendelsen af konventionen, og så vidt muligt fjerne de hindringer, der måtte 

være ved anvendelsen.  

 

Konventionen giver mulighed for, at centralmyndigheden kan foranledige, at opgaverne udføres af 

andre kompetente myndigheder.  

 

Haagerkonventionens artikel 7: 
 

”Centralmyndighederne skal samarbejde med hinanden og fremme samarbejdet mellem de kompetente 
myndigheder i deres respektive stater for at sikre, at børn bliver tilbagegivet umiddelbart og for at opnå 
de øvrige formål med denne konvention.  
 
De skal særlig, enten direkte eller gennem mellemled, tage alle passende forholdsregler for at:  
 
a. finde ud af, hvor et ulovligt bortført eller tilbageholdt barn befinder sig;  
 
b. hindre, at barnet tager yderligere skade eller at de berørte parters retsstilling forringes ved at tage mid-
lertidige forholdsregler eller ved at sørge for, at der tages sådanne forholdsregler;  
 
c. sikre den frivillige tilbagegivelse af barnet eller tilvejebringe en forligsmæssig løsning; [se også arti-
kel 10] 
 
d. udveksle oplysninger vedrørende barnets sociale baggrund, hvis dette er ønskeligt;  
 
e. fremskaffe generelle oplysninger vedrørende deres egen stats lovgivning, som har forbindelse med an-
vendelsen af konventionen;  
 
f. indlede eller lette gennemførelsen af retlige eller administrative skridt for at få barnet tilbagegivet og, 
om nødvendigt, træffe foranstaltninger til at gennemføre og sikre en reel udøvelse af samværsretten; 
[vedr. samværsret se også artikel 21] 
 
g. hvis omstændighederne kræver det, tilvejebringe eller gøre det lettere at opnå retshjælp og anden ju-
ridisk bistand, herunder advokatbistand;  
 
h. gennemføre sådanne administrative foranstaltninger, som måtte være nødvendige og hensigtsmæssige 
for at sikre, at barnet tilbagegives i god behold;  
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i. holde hinanden underrettet om, hvordan denne konvention virker og, så vidt muligt, fjerne hindringer 
for dens anvendelse.”  

2.2.2. Centralmyndighedens opgaver efter Europarådskonventionen af 1980 om de civilretli-

ge virkninger af internationale barnebortførelser 

 

Europarådskonventionen er en anerkendelses- og fuldbyrdelseskonvention, og omfatter således også 

andre situationer end bortførelser. 

 

Ligesom ved Haagerkonventionen er det i Europarådskonventionen forudsat, at der etableres et nært 

samarbejde mellem staterne, og centralmyndighedens opgaver efter Europarådskonventionen svarer i 

vidt omfang til opgaverne efter Haagerkonventionen (Europarådskonventionens artikel 3 og 5), hvor-

for der henvises til afsnittet nedenfor om Civilretsdirektoratets konkrete og generelle opgaver som 

centralmyndighed. 

2.2.3. Civilretsdirektoratets behandling af konkrete sager 

 

Civilretsdirektoratets opgaver som centralmyndighed efter konventionen er koncentreret om at bistå 

ansøgere med henvendelser til de kompetente udenlandske eller danske myndigheder. Det gælder 

både, når der er tale om tilbagegivelse af børn fra udlandet til Danmark og om tilbagegivelse af børn 

fra Danmark til udlandet. 

 

Den primære opgave er således at modtage og videreformidle konkrete henvendelser om tilbagegivel-

se af børn efter konventionen samt løbende at bistå i kontakten mellem myndighederne og parterne i 

de to involverede lande. Centralmyndigheden har således en formidlende og koordinerende rolle i de 

konkrete sager. 

 

Civilretsdirektoratet behandler ca. 20-30 sager om året vedrørende børnebortførelser. 

2.2.3.1. Tilbagegivelse af et barn fra udlandet til Danmark 

 

Når en forælder, der har fået bortført sit barn til et konventionsland, henvender sig til Civilretsdirek-

toratet, forsøger Civilretsdirektoratet i første omgang at få så mange oplysninger som muligt om det 

bortførte barn, bortførelsessituationen, forholdet til bortføreren samt eventuelle retsafgørelser. Civil-

retsdirektoratet rådgiver herefter forælderen om konventionens anvendelsesområde og centralmyn-

dighedernes rolle samt om proceduren i en tilbagegivelsessag. 
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Civilretsdirektoratet kan nægte at videreformidle en anmodning om tilbagegivelse til centralmyndig-

heden i et andet land, hvis det er åbenbart, at anmodningen ikke kan imødekommes, f.eks. fordi bort-

fjernelsen ikke falder ind under konventionens anvendelsesområde. I sådanne tilfælde vejleder Civil-

retsdirektoratet forælderen om, hvilke skridt den pågældende i stedet kan tage, herunder f.eks. an-

læggelse af forældremyndighedssag eller ansøgning om samvær i udlandet. 

 

Hvis sagen anses for omfattet af konventionerne, sender Civilretsdirektoratet straks forælderen et 

skema samt vejledning om hvilken dokumentation, der skal vedlægges anmodningen og om eventuelle 

krav om oversættelse af dokumentationen. Når Civilretsdirektoratet herefter modtager det udfyldte 

skema samt den fornødne dokumentation, sender Civilretsdirektoratet anmodningen til centralmyn-

digheden i det land, hvortil barnet er bragt. 

 

Civilretsdirektoratet varetager herefter kontakten til centralmyndigheden og supplerer om nødven-

digt centralmyndigheden med oplysninger om dansk ret. Ligeledes sørger Civilretsdirektoratet for, at 

den anmodende forælder løbende modtager information om sagens gang samt fremskaffer yderligere 

dokumentation, hvis der viser sig at være behov herfor. Civilretsdirektoratet holder øje med, at sagen 

bliver behandlet med tilstrækkelig hurtighed i det modtagende land, og om nødvendigt rykkes cen-

tralmyndigheden. Herudover kan Civilretsdirektoratet bistå forælderen med generelle råd og vejled-

ning inden for det familieretlige område. Civilretsdirektoratet kan endvidere undersøge forælderens 

mulighed for at søge retshjælp i udlandet til dækning af advokatomkostninger under sagen. 

 

Hvis der træffes afgørelse om, at barnet skal udleveres, ophører Civilretsdirektoratets opgave som 

centralmyndighed, når barnet udleveres. Hvis der ikke træffes afgørelse om udlevering, kan Civil-

retsdirektoratet assistere med en anmodning om appel af sagen. Ender sagen med, at barnet ikke ud-

leveres til Danmark, kan Civilretsdirektoratet bistå den tilbageblevne forælder med at ansøge om 

fastsættelse af samvær i udlandet. 

2.2.3.2. Tilbagegivelse af et barn fra Danmark til udlandet 

 

Når Civilretsdirektoratet modtager en anmodning om udlevering af et barn fra Danmark til udlandet 

enten direkte fra den i udlandet tilbageblevne forælder eller fra centralmyndigheden i det pågældende 

land, er det Civilretsdirektoratets opgave at bistå anmoderen og den udenlandske centralmyndighed 

med kontakten til fogedretten, som er den kompetente myndighed i sager om ulevering af børn efter 

konventionen.  
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Civilretsdirektoratet foretager i første omgang en gennemgang af anmodningen for at vurdere, om de 

nødvendige oplysninger og den nødvendige dokumentation  er til stede for at fremme sagen efter 

konventionerne. Hvis dette ikke er tilfældet, retter Civilretsdirektoratet henvendelse til den anmo-

dende forælder eller centralmyndighed herom. Endvidere søger Civilretsdirektoratet at fastslå barnets 

opholdssted. Dette sker ved hjælp af cpr-registret og om nødvendigt ved hjælp fra politiet. Når de 

nødvendige oplysninger samt den nødvendige dokumentation foreligger, videresender Civilretsdirek-

toratet sagen til fogedretten på det sted, hvor barnet opholder sig. Civilretsdirektoratet optræder 

ikke som part i en bortførelsessag, men har kun opgaver af oplysende og formidlende karakter. 

 

Under sagens behandling sørger Civilretsdirektoratet for, at den anmodende part eller centralmyn-

digheden bliver orienteret om de skridt, som fogedretten eller Civilretsdirektoratet tager i sagen. Ci-

vilretsdirektoratet bistår også fogedretten med at fremskaffe oplysninger, som er nødvendige for 

sagens behandling, herunder oplysninger fra den udenlandske centralmyndighed om udenlandsk lov-

givning eller om barnet. 

 

Med hensyn til konventionens krav om, at centralmyndigheden skal træffe foranstaltninger eller 

medvirke til, at der søges opnået en frivillig tilbagegivelse af barnet, har Civilretsdirektoratet hidtil 

overladt forligsmæglingen til fogedretten i forbindelse med rettens behandling af sagen. 

2.2.4. Civilretsdirektoratets generelle opgaver 

 

Af generelle opgaver hører bl.a. de i konventionen nævnte krav om at besvare andre centralmyndig-

heders spørgsmål vedrørende lovgivning m.v. Herudover skal centralmyndighederne orientere hinan-

den om vanskeligheder for anvendelse af konventionerne, og Civilretsdirektoratet deltager i periodi-

ske møder vedrørende konventionernes anvendelse, som koordineres af Haagerkonferencens Perma-

nente Bureau og Europarådets Generalsekretariat. 

 

Af andre generelle opgaver kan nævnes: 

2.2.4.1. Udarbejdelse af statistik 

 

Civilretsdirektoratet udarbejder statistik over sager på børnebortførelsesområdet, herunder over det 

samlede antal sager, hvor mange heraf der blev fremmet, hvorvidt disse blev afsluttet ved forlig,  af-

gjort af retten, udfaldet af sagerne mv. 

2.2.4.2. INCADAT 
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Civilretsdirektoratet sørger for indlæggelse af danske domme om børnebortførelse på The Internati-

onal Abduction Database (INCADAT), som er oprettet i 2000 af Haagerkonferencens Permanente 

Bureau med det formål at offentlig- og tilgængeliggøre nationale domstoles afgørelser efter Haager-

konventionen om udlevering af børn. 

2.2.4.3. Rådgivningslinje 

 

Der er den 1. maj 2002 oprettet en rådgivningslinje, som varetages af Civilretsdirektoratet. Rådgiv-

ningslinjen, som er åben hele døgnet, har til formål at vejlede forældre, der har fået bortført et barn 

eller frygter bortførelse om, hvilke regler der eksisterer på området, og om hvem der skal rettes hen-

vendelse til i en given situation mv. 

2.2.4.4. Deltagelse i kontaktgruppe 

 

Repræsentanter fra Civilretsdirektoratet deltager i en kontaktgruppe, der herudover består af repræ-

sentanter fra Udenrigsministeriet, politiet, de sociale myndigheder og Udlændingestyrelsen. Formå-

let er at skabe et forum for erfaringsudveksling og koordinering af indsatsen til efterladte forældre i 

sager om børnebortførelser. Dette kan ske i form af gensidig udveksling af erfaringer, orientering om 

nye tiltag inden for områderne, udarbejdelse af fælles retningslinier, pjecer til forældrene samt udar-

bejdelse af en hjemmeside om bortførelser. Hjemmesiden kommer til at indeholde alle relevante in-

formationer og regler om forebyggelse af bortførelser og behandling af sager om bortførelser, ligesom 

den skal indeholde kontaktoplysninger på relevante myndigheder og oplysninger om, hvad myndig-

hederne kan hjælpe med i en bortførelsessag. 

2.2.4.5. Godkendelse af nye landes tiltrædelse af konventionen 

 

Civilretsdirektoratet foretager løbende undersøgelser af forholdene i de lande, som ikke var medlem-

mer af Den internationale privatretlige Haagerkonference på tidspunktet for dens 14. samling, men 

som efterfølgende har valgt at tiltræde Haagerkonventionen af 1980 om de civilretlige virkninger af 

internationale børnebortførelser. Dette sker med henblik på en stillingtagen til, om Danmark vil kun-

ne acceptere de pågældende landes tiltræden til konventionen, jf. konventionens artikel 38. Konkret 

indhenter Civilretsdirektoratet fra det pågældende lands centralmyndighed oplysninger vedrørende 

centralmyndigheden selv, familieretlige lovgivning mv. Hvis Civilretsdirektoratet på baggrund heraf 

er indstillet på at acceptere et lands tiltræden, anmodes om Udenrigsministeriets eventuelle bemærk-

ninger til, hvorvidt der måtte være udenrigspolitiske hensyn, der kunne gøre en godkendelse af det 

pågældende lands tiltræden til Haagerkonventionen betænkelig. Hvis Udenrigsministeriet ikke har 
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nogen bemærkninger, indstilles til Justitsministeriets lovafdeling, at det pågældende lands tiltræden 

anerkendes. 

3. Samarbejde mellem myndighederne i Færøerne og Civilretsdirektoratet 

3.1. Samarbejde i henhold til Haagerkonventionerne og Europarådskonventionen 

 

Både Haagerkonventionen af 1993 om beskyttelse af børn og om samarbejde med hensyn til interna-

tionale adoptioner, Haagerkonventionen af 1980 om de civilretlige virkninger af internationale barne-

bortførelser og Europarådskonventionen af 1980 om de civilretlige virkninger af internationale bar-

nebortførelser forudsætter som beskrevet i pkt. 1 og 2.2., at hver kontraherende stat udpeger en cen-

tralmyndighed, som skal modtage og formidle henvendelser i henhold til konventionerne, samarbejde 

med andre centralmyndigheder og udføre de opgaver, som ifølge konventionerne i øvrigt påhviler 

centralmyndighederne. 

 

Både for så vidt angår Haagerkonventionen af 1993 om beskyttelse af børn og om samarbejde med 

hensyn til internationale adoptioner, Haagerkonventionen af 1980 om de civilretlige virkninger af 

internationale barnebortførelser og Europarådskonventionen af 1980 om de civilretlige virkninger af 

internationale barnebortførelser vurderes det, at der for Færøernes vedkommende vil være så få sager 

omfattet af konventionerne, at der vanskeligt i Færøerne vil kunne opbygges en egentlig ekspertise i 

varetagelsen af disse sager.  

 

Det er derfor arbejdsgruppens vurdering, at Civilretsdirektoratet med fordel kan fungere som cen-

tralmyndighed for Færøerne for så vidt angår begge Haagerkonventioner og Europarådskonventio-

nen, hvis Færøerne vælger at blive omfattet af de nævnte konventioner. 

 

Det vil være nødvendigt, at der indgås en samarbejdsaftale mellem de færøske myndigheder og Civil-

retsdirektoratet om varetagelsen af sager i henhold til konventionerne. Der vil i den forbindelse bl.a. 

kunne tages stilling til, i hvilket omfang en repræsentant fra de færøske myndigheder bør deltage i 

møderne i følgegruppen for Haagerkonventionen. 

 

Det er naturligvis en gensidig forudsætning, at der etableres et tæt samarbejde mellem Civilretsdirek-

toratet og de færøske myndigheder med henblik på besvarelse af henvendelser fra udenlandske cen-

tralmyndigheder om lovgivning, procedurer m.v. og med henblik på samarbejde i konkrete sager. 

 

Dette gør sig bl.a. gældende på børnebortførelsesområdet med hensyn til løbende orientering af den 

færøske kontaktmyndighed om udviklingen i en konkret sag, og med mulighed for den færøske kon-



 

- 84 - 

taktmyndighed for at fungere som mellemled i kontakten mellem Civilretsdirektoratet og borgere 

bosiddende i Færøerne. Det vil således være ønskeligt, at den, der anmoder om bistand i en konkret 

sag, hvis denne er bosat i Færøerne, kan henvende sig til den færøske kontaktmyndighed for oplys-

ninger om en eventuel sags forløb/udvikling og vejledning. Det er imidlertid væsentligt at holde sig 

for øje, at det i bortførelsessager kan være nødvendigt at handle hurtigt, og at et ekstra kontaktled  

ikke forsinker videreformidling af vigtig information til og fra udlandet. 

 

Den færøske kontaktmyndigheds konkrete opgaver i forhold til Civilretsdirektoratet vil være at bistå 

med at indhente oplysninger til lokalisering af børn, oplysninger om færøsk lovgivning m.v. Oplys-

ninger om færøsk lovgivning kan især være nødvendig til brug for afklaring af forældremyndigheds-

forholdet i en konkret sag, hvor det kan være afgørende for, om der er tale om en ulovlig bortførelse 

m.v. 

3.2. Andet samarbejde på adoptionsområdet. 

 

Som beskrevet i kapitel 4, pkt. 2.11. og 3.6.2., forelægger Rigsombudsmanden i Færøerne sager ved-

rørende internationale fremmedadoptioner for Civilretsdirektoratet, da samtykket til adoption er 

afgivet over for en udenlandsk myndighed, de såkaldte check-sager. 

 

Efter overdragelsen vil der være et behov for færøske myndigheder for at forelægge Civilretsdirekto-

ratet sager vedrørende internationale fremmedadoptioner med henblik på undersøgelse af, om det 

samtykke, der er givet til adoption over for en udenlandsk myndighed, kan sammenlignes med et 

samtykke afgivet over for en dansk myndighed. 

 

Der opstår kun meget sjældent sager om stedbarns- og familieadoption af udenlandske børn i Færø-

erne. Skulle der imidlertid opstå sådanne sager, vil Civilretsdirektoratet kunne yde de færøske myn-

digheder bistand, hvis der skulle opstå spørgsmål i relation til udenlandske dokumenter og legalise-

ringsprocesser. 

 

Der forventes efter overdragelsen også at være et samarbejde mellem den færøske adoptionsmyndig-

hed og Civilretsdirektoratet omkring udveksling af oplysninger om ældre sager, som f.eks. aktindsigt 

i gamle adoptionssager. 

3.3. Samarbejde på andre områder 
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Udover adoptionsområdet vil de færøske myndigheder formentlig have behov for assistance, hvis 

der opstår spørgsmål i relation til udenlandske dokumenter, legaliseringsprocesser, verificering m.v. 

på familierettens område. Også på disse områder vil Civilretsdirektoratet kunne yde bistand. 

 

Endvidere må det fra færøsk side overvejes, om der er behov for bistand fra Civilretsdirektoratet i 

nogle af de sagstyper, der er nævnt i kapitel 4, pkt. 3.4.2. Det kan f.eks. være i sager, hvor der skal 

tages stilling til, om en udenlandsk separation kan danne grundlag for en færøsk skilsmisse, og hvor 

der er behov for nærmere kendskab til de pågældende udenlandske separationsregler eller –praksis. 

4. Samarbejde mellem myndighederne i Færøerne og andre myndigheder og organisationer 

m.v. 

 

Efter overdragelsen af det person-, familie- og arveretlige område til Færøerne vil der være behov for, 

at de færøske myndigheder indgår i et samarbejde med de danske adoptionsformidlende organisatio-

ner.  

Der vil på et senere tidspunkt fra færøsk side blive rettet henvendelse til organisationerne med hen-

blik på fremtidigt samarbejde. 

 

Efter bekendtgørelse nr. 433 af 17. december 1965 om inddrivelse af underholdsbidrag i henhold til 

den af De forenede Nationer vedtagne konvention af 20. juni 1956 er Udenrigsministeriet central-

myndighed i forbindelse med inddrivelse af underholdsbidrag i Danmark og Færøerne. Der vil derfor 

formentlig være behov for, at de færøske myndigheder indgår i et samarbejde med Udenrigsministeri-

et om inddrivelse af underholdsbidrag i henhold til FN’s konvention af 20. juni 1956 om inddrivelse 

af underholdsbidrag i udlandet. Udenrigsministeriet har tilkendegivet, at ministeriet gerne vil indgå i 

et sådant samarbejde med de færøske myndigheder. 

 

Herudover kan der være områder, hvor det på et senere tidspunkt vurderes, at der kan være behov 

for et samarbejde mellem færøske og danske myndigheder eller organisationer. Hvis dette er tilfæl-

det, må der tages kontakt fra de færøske myndigheder til de danske myndigheder eller organisationer 

med henblik på tilrettelæggelse af samarbejdet, herunder eventuelt indgåelse af en samarbejdsaftale. 

5. Samarbejde mellem Løgmálará i  og Justitsministeriet 

 

Arbejdsgruppen anbefaler, at Løgmálará i  og Justitsministeriet indgår i et fagligt samarbejde.  

Samarbejdets vigtigste formål bør være, at områdernes regelgrundlag ikke unødvendigt og utilsigtet 

udvikler sig i divergerende retninger. 
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Dette samarbejde bør bl.a. omfatte: 

 

• Tidlig gensidig orientering om påtænkte lovgivningsinitiativer 

• Rutinemæssig orientering om nye regler 

• Orientering om forslag til dansk og færøsk lovgivning med hensyn til implementering af nor-

diske og internationale aftaler 

• Erfaringsudveksling vedrørende varetagelsen af administrative funktioner på områderne 

 

Løgmálará i  og Justitsministeriet udpeger hver en kontaktperson, og embedsmandsmøder med del-

tagelse af relevante embedsmænd fra begge sider afholdes efter behov, dog mindst en gang om året. 

 

Det bør endvidere være en del af samarbejdet mellem Løgmálará i  og Justitsministeriet, at Justits-

ministeriet løbende holder Løgmálará i  orienteret om møder etc. i internationale fora, som 

Løgmálará i  kan have interesse i at deltage i.  

 

I nordisk regi vil det især være relevant at orientere Løgmálará i  om møder i den nordiske familie-

retsekspertgruppe. Nordisk familieretsekspertgruppe er nedsat mellem de relevante ministerier i de 

nordiske lande og har til opgave bl.a. at fremkomme med forslag til ændringer af de nordiske konven-

tioner på det person-, familie- og arveretlige område. Nordisk familieretsekspertgruppe mødes som 

udgangspunkt en gang om året og arbejder efter mandat fra Embedsmandskomitéen for lovgivnings-

spørgsmål. Møderne holdes på skift mellem de nordiske lande. Fra Danmark deltager bl.a. repræsen-

tanter fra Justitsministeriets Lovteknikkontor og Civilretsdirektoratet. 

 

Uden for nordisk regi kan der f.eks. være tale om møder i Haagerkonferencen eller Europarådet, hvor 

der holdes møder om internationale børnebortførelser, adoption, arveret, etc.  

 

Justitsministeriet modtager imidlertid også løbende invitationer til forskellige seminarer, konferencer, 

etc. på familierettens område i international sammenhæng. Sådanne invitationer vil det også være 

relevant at sende til Løgmálará i  med mulighed for deltagelse, hvis der måtte være et ønske herom. 
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K A P I T E L   7 

Interprovinsielretlige problemstillinger, der knytter sig til overdragelsen af det person-, 

familie- og arveretlige område 

1. Indledning 

 

Som det fremgår af kapitel 3 er der allerede i dag inden for det person-, familie- og arveretlige område 

ganske store forskelle mellem lovgivningen i Danmark og i Færøerne.  

 

Forskellene betyder, at der allerede i dag knytter sig interprovinsielretlige problemstillinger til områ-

det. Det gælder bl.a. med hensyn til spørgsmål om lovvalg, anerkendelse og fuldbyrdelse.  

 

De problemer, som opstår som følge af forskellene, viser sig f.eks. i forbindelse med, at personer 

flytter mellem Danmark og Færøerne, og skyldes typisk retsinstitutter – som f.eks. skilsmisse-

særeje, registreret partnerskab og fælles forældremyndighed for ugifte – der eksisterer i Danmark, 

men ikke i Færøerne. 

 

Forskellene mellem dansk og færøsk lovgivning på det person-, familie- og arveretlige område kan 

blive flere, når området overtages af Færøerne. 

 

Endvidere vil der – navnlig efter en færøsk overtagelse af retsvæsenet - i videre omfang kunne opstå 

spørgsmål om, i hvilket omfang færøske afgørelser kan anerkendes og fuldbyrdes i Danmark og om-

vendt, og hvilken myndighed der har jurisdiktionskompetence. 

 

Problemstillingen adskiller sig imidlertid ikke væsentligt fra, hvad der i øvrigt gælder, når personer 

flytter mellem to lande. F.eks. eksisterer retsinstituttet skilsmissesæreje heller ikke i Sverige. 

 

I det følgende er der under pkt. 2 givet nogle eksempler på eksisterende interprovinsielretlige pro-

blemstillinger. Under pkt. 3 er der redegjort for, hvordan internationalprivatretlige problemstillinger 

på det person-, familie- og arveretlige område forsøges løst i nordisk regi. Under pkt. 4 er der foreta-

get en henvisning til de væsentligste ikke-nordiske internationale privatretlige konventioner på det 

person-, familie- og arveretlige område. Endelig er der under pkt. 5 redegjort for arbejdsgruppens 

overvejelser om de interprovinsielretlige problemstillinger, der knytter sig til overdragelsen af det 

person-, familie- og arveretlige område 
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2. Eksempler på eksisterende interprovinsielretlige problemstillinger 

 

Som anført i indledningen skyldes de interprovinsielretlige problemstillinger på det person-, familie- 

og arveretlige område i dag typisk retsinstitutter, som eksisterer i Danmark, men ikke i Færøerne. 

 

Et af de retsinstitutter, der eksisterer i Danmark, men ikke i Færøerne, er skilsmissesæreje.  

 

Lov om ægteskabets retsvirkninger (retsvirkningsloven) stammer i sin oprindelige form fra 1925. 

Loven samt nogle af de ændringer, der er foretaget i loven siden 1925 gælder umiddelbart for Færø-

erne, mens andre ændringer er sat i kraft for Færøerne ved kongelig anordning og med de ændringer, 

som de særlige færøske forhold tilsiger. Siden starten af 1980’erne er der imidlertid foretaget en ræk-

ke ændringer i den danske retsvirkningslov, som ikke er sat i kraft for Færøerne. 

 

Det gælder bl.a. lov nr. 396 af 13. juni 1990 om ændring af straffeloven og retsplejeloven mv. (For-

enkling og modernisering inden for Justitsministeriets område), hvorved der blev indført nye regler i 

retsvirkningsloven om bl.a. skilsmissesæreje. 

 

Efter retsvirkningsloven kan et ægtepar i Danmark således ved ægtepagt aftale, at deres formue skal 

være særeje i tilfælde af separation eller skilsmisse, men fælleseje i tilfælde af død (skilsmissesær-

eje). Dette er imidlertid ikke muligt efter de regler, der gælder i Færøerne.  

 

Der vil derfor kunne opstå problemer, hvis et ægtepar, der efter de for Danmark gældende regler har 

aftalt skilsmissesæreje, flytter til Færøerne, og der derefter skal ske deling af ægteparrets formue i 

forbindelse med en skilsmisse.  

 

Tilsvarende problemer kan opstå, hvis et testamente fastsætter, at arv, der tilfalder en arving i Færø-

erne, skal være skilsmissesæreje. 

 

Retsvirkningsloven indeholder ikke bestemmelser om lovvalget i sådanne situationer.  

 

Et andet retsinstitut, der eksisterer i Danmark, men ikke i Færøerne, er registreret partnerskab. 

 

Registreret partnerskab blev indført i Danmark ved lov nr. 372 af 7. juni 1989. Loven er siden ænd-

ret to gange. Efter loven ligestilles registreret partnerskab mellem to personer af samme køn med 

ægteskab mellem to personer af forskelligt køn, således at parterne som udgangspunkt er sikret de 

samme retsgarantier, de samme rettigheder og de samme pligter, som gælder mellem ægtefæller.  
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Lov om registreret partnerskab er ikke sat i kraft for Færøerne. Der foreligger ingen afgørelser, der 

tager stilling til, om og i givet fald i hvilket omfang et registreret partnerskab kan anerkendes i Færø-

erne.  

 

Heller ikke fælles forældremyndighed for ugifte forældre eksisterer i Færøerne. 

 

I Færøerne gælder myndighedsloven fra 1922 med en række senere ændringer. Flere af de ændringer, 

der i perioden fra 1980-1990 blev foretaget i den danske myndighedslov, er imidlertid ikke sat i kraft 

for Færøerne. Det gælder særligt indførelsen i 1985 af regler om fælles forældremyndighed for ugifte 

og for separerede eller fraskilte. 

 

Efter § 6 i lov om forældremyndighed og samvær, der gælder for Danmark, er der således hjemmel 

for ugifte forældre til at aftale fælles forældremyndighed over parrets barn eller børn. En tilsvarende 

bestemmelse findes ikke i myndighedsloven, som den er sat i kraft for Færøerne, ligesom der (natur-

ligvis) heller ikke er en bestemmelse svarende til § 9 i lov om forældremyndighed og samvær, der 

tager stilling til, hvordan der skal forholdes, når en aftale om fælles forældremyndighed skal ophøre. 

 

Der vil derfor kunne opstå problemer, hvis et par, der efter de danske regler i lov om forældre-

myndighed og samvær har aftalt fælles forældremyndighed over parrets barn, flytter til Færøerne og 

ønsker den fælles forældremyndighed ophævet. 

 

Hverken myndighedsloven eller lov om forældremyndighed og samvær indeholder bestemmelser om 

lovvalget i denne situation. 

 

Højesteret har imidlertid afsagt en dom, der tager stilling til dette spørgsmål. Dommen er gengivet i 

U.2001.1540H. En færøsk kvinde og en dansk mand, som havde samlevet både i Færøerne og i 

Danmark, havde efter de for Danmark gældende regler indgået aftale om fælles forældremyndighed 

over deres to fællesbørn. Efter at kvinden havde ophævet samlivet og var flyttet til Færøerne med 

børnene, anlagde manden ved Retten i Færøerne sag mod kvinden med påstand om, at foræl-

dremyndigheden over det ene barn skulle tillægges ham alene, mens forældremyndigheden over det 

andet barn skulle tillægges kvinden alene. Kvinden nedlagde påstand om, at forældremyndigheden 

over begge børn skulle tillægges hende alene. Spørgsmålet om forældremyndighedens fordeling skulle 

afgøres efter færøsk ret. Da Færøerne ikke har regler om aftalt fælles forældremyndighed, tiltrådte 

Højesteret, at afgørelsen skulle træffes efter en analogi af den færøske myndighedslovs § 24, stk. 2, 
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jf. stk. 1, om gifte forældres samlivsophævelse og ikke efter lovens § 28, stk. 2, om overførelse af 

forældremyndigheden til et barn uden for ægteskab.  

3. Det nordiske samarbejde  

 

Der har i mere end hundrede år eksisteret et tæt samarbejde mellem de nordiske lande på bl.a. det 

person-, familie- og arveretlige område. Samarbejdet har bl.a. resulteret i flere konventioner, der in-

deholder internationalprivatretlige regler om lovvalg, kompetence, anerkendelse og fuldbyrdelse i 

forskellige situationer. Konventionerne forudsætter og bygger på det nære retsfællesskab mellem de 

nordiske lande.  

 

De nordiske konventioner finder anvendelse på forholdet mellem Færøerne og de andre nordiske 

lande og mellem Danmark og de andre nordiske lande. De nordiske konventioner finder ikke anven-

delse på forholdet mellem Danmark og Færøerne. 

 

Følgende nordiske konventioner og love indeholder internationalprivatretlige regler af betydning for 

det person-, familie- og arveretlige område: 

 

- Den nordiske konvention af 6. februar 1931 indeholdende internationalprivatretlige be-

stemmelser om ægteskab, adoption og værgemål (den nordiske ægteskabskonvention), som 

ændret ved overenskomst af 26. marts 1953, 3. november 1969, 20. november 1973, 25. fe-

bruar 2000 og 6. februar 2001. 

- Den nordiske konvention af 23. marts 1962 om inddrivelse af underholdsbidrag (den nordi-

ske underholdsbidragskonvention), som ændret ved overenskomst af 25. februar 2000. 

- Den nordiske konvention af 19. december 1934 om arv og dødsboskifte (den nordiske døds-

bokonvention), som ændret ved overenskomst af 9. december 1975. 

- Den nordiske konvention af 11. oktober 1977 om anerkendelse og fuldbyrdelse af domme 

(den nordiske domskonvention). 

- Lov nr. 158 af 6. maj 1980 om anerkendelse af nordiske faderskabsafgørelser (den nordiske 

faderskabslov).  

- Lov om anerkendelse og fuldbyrdelse af nordiske afgørelser om privatretlige krav, jf. lovbe-

kendtgørelse nr. 635 af 15. september 1986 (den nordiske domslov). 

 

Kapitel 3 indeholder en kortfattet beskrivelse af konventionerne og lovene. 
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4. Andre internationalprivatretlige konventioner 

 
Også uden for de nordiske lande er der indgået en lang række konventioner, der indeholder internati-

onalprivatretlige regler af betydning for det person-, familie- og arveretlige område. 

 

Heller ikke disse konventioner finder anvendelse på forholdet mellem Danmark og Færøerne. Kon-

ventionerne gælder imidlertid i forholdet mellem Danmark og de lande, der har ratificeret konventio-

nerne. Tilsvarende gælder for Færøerne i det omfang, der ikke er taget et territorialt forbehold for 

Færøerne. 

 

De væsentligste ikke-nordiske konventioner, der indeholder internationalprivatretlige regler af be-

tydning for det person-, familie- og arveretlige område, er følgende: 

 

- EF-domskonventionen 

- Lugano-konventionen 

- Haagerkonventionen af 1970 om anerkendelse af skilsmisser og separationer 

- Haagerkonventionen af 1973 om anerkendelse og fuldbyrdelse af afgørelser om underholds-

pligt 

- Haagerkonventionen af 1958 om anerkendelse og fuldbyrdelse af afgørelser om underholds-

pligt over for børn 

- FN-konventionen af 1962 om inddrivelse af underholdsbidrag 

- Europarådskonventionen af 1980 om anerkendelse og fuldbyrdelse af afgørelser om foræl-

dremyndighed 

- Haagerkonventionen af 1980 om de civilretlige virkninger af internationale barnebortførelser 

- Haagerkonventionen af 1993 om beskyttelse af børn og om samarbejde med hensyn til inter-

nationale adoptioner 

- Haagerkonventionen af 1961 om lovkonflikter vedrørende formen for testamentariske dispo-

sitioner 

 

Kapitel 3 indeholder en kortfattet beskrivelse af konventionerne. 

5. Arbejdsgruppens overvejelser  

 

Der er i arbejdsgruppen enighed om, at løsning af de interprovinsielretlige problemer, der vil opstå 

efter overdragelsen af det person-, familie- og arveretlige område til Færøerne, må tage udgangspunkt 

i et princip om, at der skal ske fuld anerkendelse og fuldbyrdelse af familieretlige afgørelser og af 
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familieretlige aftaler som f.eks. ægtepagter og aftaler om forældremyndighed landene imellem. Prin-

cippet om fuld anerkendelse og fuldbyrdelse vil imidlertid kunne fraviges i helt særlige situationer, 

navnlig hvor der er tale om et retsinstitut, som ikke eksisterer i det ene land, og som kun vanskeligt 

kan indpasses i dette lands retsorden.     

 

Der er endvidere enighed i arbejdsgruppen om, at der både i Færøerne og Danmark bør være kompe-

tenceregler, der sikrer, at der ikke opstår situationer, hvor f.eks. hverken Danmark eller Færøerne har 

kompetence i en konkret sag, eller hvor parterne får en uheldig adgang til ”forum shopping”.  

 

Arbejdsgruppen har overvejet, hvordan det bedst kan sikres, at princippet om fuld anerkendelse og 

fuldbyrdelse og hensigtsmæssige kompetence- og lovvalgsregler nås. Arbejdsgruppen har i den for-

bindelse overvejet, om der forud for færøsk overtagelse af familieretten bør indgås en aftale mellem 

Færøerne og Danmark om anerkendelse og fuldbyrdelse, lovvalg og kompetence. Arbejdsgruppen 

har dog ikke fundet behov for på nuværende tidspunkt at indgå en sådan aftale, som ville nødvendig-

gøre en detaljeret stillingtagen til de enkelte spørgsmål, der vil kunne opstå. 

 

Løsningen af de interprovinsielretlige problemstillinger, der vil opstå, må derimod efter ar-

bejdsgruppens opfattelse som udgangspunkt ske ved lovgivning henholdsvis i Danmark og i Færøer-

ne. Det indebærer, at det vil være op til henholdsvis de danske og færøske myndigheder at tage stil-

ling til, hvad der skal gælde i henholdsvis Danmark og Færøerne. 

 

Arbejdsgruppen forudsætter, at der forud for lovgivning, der har betydning for løsning af problemer 

om lovvalg, kompetence, anerkendelse og fuldbyrdelse imellem Danmark og Færøerne, indledes drøf-

telser mellem parterne, således at det sikres, at lovgivningen udformes i overensstemmelse med de 

oven for omtalte centrale kriterier. 

 

Efter arbejdsgruppens opfattelse skal løsningen af de interprovinsielretlige problemer tage udgangs-

punkt først og fremmest i de nordiske konventioner på området. I det omfang reglerne i de nordiske 

konventioner ikke findes egnede til at løse eventuelle problemstillinger mellem Danmark og Færøerne 

må det vurderes, om andre internationale konventioner indeholder egnede regler til formålet.   


