
 

 

Tema 16. Refleksion ved skilsmisse  

Titel Refleksion ved skilsmisse 

Initiativets formål For at understøtte det generelle fokus på børnenes trivsel og på en 

konflikthåndterende og -forebyggende tilgang i et nyt familieretligt system indføres der 

med initiativet en refleksionsperiode, hvor par med fællesbørn, der søger om 

skilsmisse, sikres forskellige former for hjælp til at arbejde med deres relation og blive 

bedre til at forstå børns reaktion på en skilsmisse.  
Beskrivelse af 

initiativet  

For ægtefæller med fælles børn under 18 år indføres en refleksionsperiode, før en 

skilsmissebevilling kan udstedes. For ægtefæller uden fælles børn under 18 år vil 

muligheden for direkte skilsmisse fortsat bestå. 

  

Ægtefæller med fælles børn under 18 år modtager ved ansøgning om skilsmisse en 

bekræftelse på modtagelsen og samtidig orienteres de om, at der herefter løber en 

refleksionsperiode på 3 måneder.  

 

Ægtefællerne har i denne periode adgang til Familieretshuset tilbud om rådgivning og 

konfliktmægling, som kan give viden, perspektiver og redskaber, der skaber øget 

forståelse for deres egen og børnenes situation, og hvor der gennem mæglingen kan 

skabes løsninger på konflikter som de begge kan acceptere. Dertil kommer et 

obligatorisk digitalt forløb, hvor forældrene på egen hånd kan tilegne sig tilsvarende 

viden og redskaber. Endvidere får ægtefællerne tilbud om en målrettet rådgivnings- 

og afklaringssamtale om betydningen af bruddet. Formålet med samtalen er således 

det samme som det digitale forløb. Hvis ægtefællerne ikke ønsker samtalen, skal de 

fravælge denne. 

 

Ægtefællerne orienteres også om, at de – hvis de ønsker at fastholde ansøgningen – 

begge skal bekræfte dette digitalt efter udløbet af refleksionsperioden, og at der først 

herefter udstedes en skilsmissebevilling. Hvis ægtefællerne således ikke reagerer 

inden for en nærmere fastsat periode efter refleksionsperiodens udløb, bortfalder 

ansøgningen. Der kan endvidere ikke udstedes en skilsmissebevilling, hvis det 

digitale forløb ikke er gennemført. 

 

Hensynet til barnet understøttes af, at forældrene i udgangspunktet har delt bopæl i 

forhold til barnet i 3 måneder umiddelbart efter det faktiske brud for at skabe ro om 

barnet. De kan således i udgangspunktet ikke søge om at få barnets bopæl tillagt i 

denne periode. Reglerne herom er nærmere beskrevet i tema 18. 

 

Det bemærkes, at i tilfælde, hvor årsagen til skilsmissen fx er vold, vil det fortsat – 

som i dag – være muligt at få en direkte skilsmisse mod den andens ønske. De 

såkaldte ”direkte skilsmissegrunde”, som er utroskab, vold, bigami og 

børnebortførelse samt 2 års adskillelse på grund af uoverensstemmelser, gælder 

således fortsat. Sådanne sager vil som oftest blive behandlet i det røde spor, hvis der 

også er uenighed omkring fællesbørn, med den relevante støtte til familien, herunder 

ikke mindst til barnet. 

 

Tilbuddet om en målrettet samtale gives også til ugifte forældrepar med fællesbørn, 

der bryder med hinanden. Disse forældrepar har ligeledes adgang til Familieretshuset 

øvrige tilbud. 

 


