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opløses et højt antal ægteskaber ved separation og skilsmisse. I 2013 opløstes mere end 18.000 ægteskaber,
og i alle disse situationer skal der tages stilling til, hvordan pensionsrettighederne skal behandles. En stor del
af ægtefællernes opsparing er i dag placeret i pensionsrettigheder, og disse udgør derfor en stor – hvis ikke

den største – del af midlerne i ægtefællernes fællesbo. Bogen omhandler pensionsrettigheders behandling ved
separation og skilsmisse og har særligt fokus på, hvornår der ved et skifte skal ske en udligning af

ægtefællernes pensionsmæssige situation. I bogen analyseres således, hvornår en pensionsrettighed ikke kan
kategoriseres som en rimelig pensionsrettighed, der kan udtages forlods, men i stedet skal indgå i en

ligedeling mellem ægtefællerne, og hvornår en ægtefælle kan tildeles en kompensation som følge af den
pensionsmæssige situation. Såvel betingelserne for fællesskabskompensation efter retsvirkningslovens § 16 d
og rimelighedskompensation efter retsvirkningslovens § 16 e, samt fastsættelsen af kompensationens størrelse
analyseres. Endvidere vurderes reglernes anvendelighed i praksis samt ægtefællernes muligheder for at aftale

pensionsudligning.
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