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2. SESSION: ÆGTESKAB OG SKILSMISSE 
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• Denne session handler om de danske regler for rettigheder og plig-

ter i forbindelse med ægteskab og skilsmisse. 
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• Forklar, at når man bliver gift, har man fortsat helt samme rettighe-

der som før, og både mænd og kvinder bestemmer altså over sig 
selv, også når de er gift. 

• Alle må selv vælge, hvem de gifter sig med, også hvis de vil giftes 
med en af samme køn. 
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• For at et ægteskab indgået her i landet er gyldigt, skal vielsen være 

foretaget af en imam, en borgmester eller en anden, der er god-
kendt til at foretage vielser. En religiøs vielse, der er foretaget af en 
præst, imam eller lignende, som ikke er godkendt til at foretage vi-
elser i Danmark, har ingen juridisk gyldighed. 

• For at blive gift i Danmark skal man først have en attest på, at man 
opfylder betingelserne i ægteskabsloven. Dette kan man søge om 
hos ens kommune. Hvis en eller begge parter er udenlandske stats-
borgere og ikke har en tidsubegrænset opholdstilladelse i Danmark 
eller ikke har ret til tidsubegrænset ophold i Danmark efter EU-reg-
lerne, skal man søge hos Familieretshuset. 

• Af sliden fremgår reglerne for, hvornår og med hvem, man kan blive 
gift. Fortæl deltagerne, at de også kan finde reglerne på side 4 i Æg-
teskab og skilsmisse i Danmark.  

• Det er ulovligt at være gift med mere end én person. Hvis man er 
juridisk gyldigt gift i sit oprindelsesland, kan man først blive gift igen 
i Danmark, når en skilsmisse er fuldført. (I princippet kan man godt 
være religiøse gift med flere, det har bare ingen gyldighed i Dan-
mark). 

• Man må ikke gifte sig med nært beslægtede, dvs. sine forældre/børn 
eller søskende 

• Udover de formelle betingelser for ægteskab kan det også nævnes, 
at begge parter skal indgå frivilligt i ægteskabet. 
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• Spørg deltagerne, om de forstår, hvad der menes med ”borgerlig gyl-

dighed”. Forklar evt. at det betyder, at man er gift ”ifølge dansk lov”. 
• Opsummér på baggrund af sliden forskellen på et ”borgerligt gyldigt 

ægteskab” og et ”ægteskab uden borgerlig gyldighed”. 
• Hvis man er religiøst viet og ønsker, at ens ægteskab bliver gyldigt 

ifølge dansk lov, kan man blive gift på rådhuset eller i et trossamfund, 
som har en person, der er bemyndiget til at foretage vielser.  

• Hvis man er blevet gift i udlandet, kan man få sit ægteskab aner-
kendt i Danmark, hvis ægteskabet kan anerkendes efter dansk ret, 
herunder er gyldigt i det land, hvor ægteskabet er indgået. Det be-
tyder, at parterne anses for ægtefæller efter dansk ret med de ret-
tigheder, det indebærer. Dette kan fx være aktuelt, hvis man søger 
om skilsmisse efter dansk ret. 

• Spørg evt. deltagerne, hvilken betydning de tror, det har, om man er 
gift ifølge dansk lov eller ej. 
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• Tema: Et muslimsk par, som skal giftes. Parret bliver viet ved en 

imam, men ønsker ikke umiddelbart en dansk vielse.  
• Læs eller fortæl deltagerne om casen og spørg evt. deltagerne, om 

det er en holdning/nogle overvejelser, som de kender? 
• Spørg fx hvad de vil råde Rana til at gøre? 
• Hvilken betydning tænker de, at det kan få for Rana, at ægteskabet 

ikke har borgerlig gyldighed? 
• Tænker de, at der er nogle fordele for Rana og hendes mand ved at 

blive borgerligt gift? 
• Hvilken betydning tænker de, at det har, at ægteskabet ikke har bor-

gerlig gyldighed, hvis Rana en dag ønsker at blive skilt fra sin mand? 
• Fortæl deltagerne, at Rana kan blive borgerligt viet på rådhuset, hvis 

hun og hendes partner opfylder betingelserne efter dansk ret. Dette 
vil give parret en række juridiske fordele og sikre deres rettigheder i 
forbindelse med skilsmisse.  
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• Forklar, at når man bliver gift, bestemmer både manden og kvinden 

stadig over de penge, de selv tjener, men de har forsørgerpligt til at 
sørge for den andens trivsel med egne midler. Forsørgerpligt vil sige, 
at man skal bidrage til familiens velbefindende. Fx hvis den ene har 
ingen eller en lav indkomst, er det ægtefællens pligt at betale fami-
liens udgifter. 
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• I Danmark må alle selv bestemme, om de vil skilles – uden at give en 

begrundelse. 
• Kvinder og mænd er juridisk ligestillede i skilsmissen. 
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• Når et ægtepar går fra hinanden, har man fortsat fælles forældre-

myndighed. Selv om man ikke længere er gift, skal man som foræl-
dre stadig samarbejde om ens børn og blive enige om væsentlige 
beslutninger om børnenes liv. 

• Familieretshuset har forskellige tilbud til forældre, der er uenige om 
fx forældremyndighed, bopæl eller samvær med barnet, ligesom der 
også findes tilbud til støtte af barnet. 

• Derudover findes der også forskellige foreninger, hvor man kan søge 
rådgivning i forbindelse med skilsmisse fx Børns Vilkårs forældrete-
lefon eller Mødrehjælpen. Når man går fra hinanden, skal man be-
slutte, hvor barnet skal bo, og hvor meget barnet skal se den anden 
forælder. Hvis man er enige, kan man aftale, at barnet skal have delt 
bopæl.  

• Forældre har pligt til at forsørge deres børn, uanset om de bor sam-
men med barnet eller ej. Hvis man ikke selv kan aftale nærmere om 
forsørgelsen af barnet, kan den forælder, som barnet bor hos, søge 
Familieretshuset om et børnebidrag fra den anden forælder. Belø-
bet afhænger af den betalende forælders indkomst. 

• Foruden børnebidraget fra barnets anden forælder, findes der også 
en række tilskud fra det offentlige, som gør det nemmere for enlige 
forsørgere at kunne forsørge deres børn. Fx kan der søges børnetil-
skud, hvis man er enlig og bor sammen ens barn, og afhængigt af 
ens indkomst, kan man måske få økonomisk fripladstilskud til bar-
nets daginstitution. På borger.dk findes en guide "Når I går fra hin-
anden", hvor man kan læse mere om de forskellige tilskud, man kan 
søge, og hvor man kan søge dem. 

• Fortæl deltagerne, at hvis de ikke kan blive enige i forhold til foræl-
dremyndighed, bopæl, samvær eller børnebidrag i forbindelse med 
skilsmisse, kan de ringe til Familieretshuset på tlf. 72 56 70 00 eller 
finde mere information på www.familieretshuset.dk. Telefonnum-
meret findes også på side 14 i Ægteskab og skilsmisse i Danmark. 
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• Introducér det næste filmklip, der handler om kvinder og mænds 

rettigheder og ligestilling i ægteskabet samt ved skilsmisse. Vi skal 
se et klip med Rukhsana, der fortæller om sit voldelige ægteskab, og 
hvordan hun fik hjælp til at få en skilsmisse. 

• Visning af filmklippet: Basis kursus – Ægteskab og skilsmisse. 
• Afspil filmen i plenum eller lad kursisterne tilgå den på eget sprog 

via hjemmesiden: www.ret-til-ligestilling.dk/til-kursister/basis-kur-
sus/  
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• Samtale om hvornår kursisterne mener, at det er ok at blive skilt, på 

baggrund af Rukhsanas historie. 
• Tal evt. om, hvad der er bedst for børnene: At have forældre, der lever, 

som de ønsker hver for sig, eller at bo sammen med begge forældre, 
selv om de ikke trives eller er i konflikt? 

• Hvis man har brug for råd og vejledning ift. problemer i ægteskabet 
eller overvejelser om skilsmisse, an man anonymt kontakte den na-
tionale hotline mod vold (Tlf: 70 20 30 82) og få hjælp. 

• Vær opmærksom på om kursisterne taler om juridiske eller religiøse 
skilsmisser, og understreg at et religiøst ægteskab ikke har nogen 
gyldighed, hvis man er blevet juridisk skilt. 
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• Nogle kvinder oplever alvorlige udfordringer og konflikter, når de har 

indgået et religiøst ægteskab uden borgelig gyldighed, som de øn-
sker at bryde ud af. 

• Der findes mange forskellige praksisser i forskellige etniske miljøer, 
når det kommer til ”religiøse skilsmisser”. Fx oplever nogle kvinder 
udfordringer med at få skilsmissen anerkendt af deres mand, familie 
og/eller omgangskreds, fordi den religiøse ægteskabskontrakt ofte 
ikke giver kvinden lige adgang til skilsmisse.  

• Spørg evt. deltagerne, om det er en problematik, de kender til. Spørg 
gerne deltagerne ind til deres oplevelser. 
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• Der findes i det danske retssystem ikke retningslinjer for religiøse 

skilsmisser, og det kan derfor være rigtig svært at vide, hvad man 
skal gøre, og hvor man skal gå hen, hvis man ønsker en religiøs skils-
misse.  

• Det er derfor vigtigt at forstå, at disse ægteskaber ikke har borgerlig 
gyldighed og derfor heller ikke har betydning for ens rettigheder 
ifølge dansk ret. Hvis ikke ægteskabet har borgerlig gyldighed, vil 
man have juridisk status som ugift, og man er i sin gode ret til at gifte 
sig igen, hvis man ønsker det, uanset hvad ens eks-mand, familie 
og/eller omgangskreds måtte mene om det. 

• Anerkend, at det er en svær situation.  
• Fortæl, at det bedste, man kan gøre, er at mobilisere og søge støtte 

i sit eget netværk, og få dem til at støtte en i situationen.  
• Fortæl, at det kan være nemmere, hvis kvinden i den religiøse ægte-

skabskontrakt har fået indført, at hun skal have ret til skilsmisse. 
Dette kan man også få skrevet ind efterfølgende. 

• Fortæl, at det er vigtigt at sikre sig, at man også bliver gift ifølge 
dansk ret for at sikre sine rettigheder i forbindelse med skilsmissen. 

• Fortæl deltagerne, at de kan søge hjælp hos RED Rådgivnings hot-
line, hvis de har problemer, eller gerne vil vide mere om deres mu-
ligheder. Telefonnummeret findes også på side 9 i Ægteskab og 
skilsmisse i Danmark. 
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• Fortæl om eksemplet på sliden. 
• I dette eksempel oplever Saliha det ikke som et problem at blive skilt, 

da hun anser hendes religiøse ægteskab som ophævet, da hun får 
en skilsmisse ved Familieretshuset. 

• Dette eksempel afspejler, hvordan religiøse praksisser kan spille 
sammen med dansk ret i relation til skilsmisse.  

• Spørg deltagerne, om de kender til lignende eksempler. 
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• Tema: Imam vil ikke hjælpe med skilsmisse 
• Læs eller fortæl deltagerne om casen og spørg evt. deltagerne, om 

det er et problem, de kender noget til? 
• Spørg fx hvad vil de råde Maria til at gøre? 
• Hvordan tænker de, at Maria kan opnå status som skilt hos hendes 

eks-mand og deres familier? 
• Tænker de, at det har en betydning, om Maria er borgerligt gift eller 

ej? 
• Fortæl at Maria ifølge dansk ret kan blive skilt fra manden uden man-

dens og familiernes accept, og hun behøver heller ikke at angive no-
gen årsag til skilsmissen.  

• Fortæl, at Maria kan forsøge at søge opbakning til skilsmissen i hen-
des familie og netværk for at få den religiøse skilsmisse anerkendt.  
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• Forklar lov om tvangsægteskab: Det er ulovligt at tvinge nogen til at 

gifte sig, og hvis et ægteskab er indgået ved tvang, kan det blive er-
klæret ugyldigt. Hvis man tvinger nogen til at indgå ægteskab, kan 
man komme i fængsel i op til 4 år. 

• Tal evt. om, hvad det vil sige ”at true folks ære og privatliv”. 
• Man må fx ikke presse nogen til at indgå ægteskab ved at true med 

at afsløre private forhold eller sprede rygter og løgne. Det kan fx 
være, hvis nogen truer med at sprede dårlig omtale om den anden 
part, hvis vedkommende ikke gifter sig. 
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• Der findes mange forskellige familieformer, og man må selv be-

stemme, hvordan man ønsker at leve. Der er ikke en familieform, der 
er mere rigtig end en anden. Man skal respektere andres frihed til at 
leve, som de ønsker. 

• Tal om, hvilke former for familier man kan møde i Danmark. 
• Husk undtagelserne: Man må ikke indgå ægteskab, hvis man er un-

der 18 år, og man kan ikke indgå borgerligt gyldigt ægteskab med 
mere end én person. 
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• Gennemgå punkterne et for et og snak om, hvorvidt kursisterne be-

tragter dette som en ægteskabelig pligt. Det kan fx gøres ved hånds-
oprækning og notering på tavlen. Spørg ind til kursisternes begrun-
delse. 

• Spørg derefter, hvilke af punkterne de tror er ægteskabelige pligter 
ifølge den danske lovgivning. Forklar, at størstedelen af punkterne 
IKKE er ægteskabelige pligter og derfor noget, man som mand eller 
kone har ret til at sige nej til. 

• Ifølge dansk lovgivning har ægtefæller pligt til at forsørge hinanden 
og forsørge fælles børn. Hvis man ikke lever op til det, kan man ende 
med at skulle betale sin ægtefælle en økonomisk tilbagebetaling. 

• Hvis man er utro, kan ens ægtefælle bede om en øjeblikkelig skils-
misse (uden separation). Men det er vigtigt at understrege, at utro-
skab ikke er strafbart. 

  


