Skilsmisse og separation:
Vi oplever i øjeblikket en stigning i henvendelser omkring skilsmisse og separation. Vi har derfor lavet en liste
med svar på de spørgsmål vi oftest oplever:

Hvordan ansøger jeg om skilsmisse/separation?
Ansøgning om skilsmisse eller separation foregår, som udgangspunkt digitalt på borger.dk. Du finder
information samt guides til hvordan det foregår her: Link
Har man ikke mulighed for at benytte digital selvbetjening, kan man få hjælp på borgerservice, eller
familieretshuset.
Hvad er separation?
Separation kan betragtes som en slags betænkningstid, inden en evt. skilsmisse. Hvis der bare er en snert af
tvivl om hvor vidt man ønsker skilsmisse, kan det være en fordel at lade sig separere først. En separation
varer som udgangspunkt 6 måneder. Herefter kan man vælge fortsat at være separeret, eller at blive skilt.
Uanset om man er enige om skilsmisse eller ej, kan en skilsmisse gennemføres efter de 6 måneder. Er man
inden de 6 måneder er ophørt enige om skilsmisse, kan man søge en ”direkte skilsmisse”.
Vælger I at blive separeret skal I flytte fra hinanden, I kan dog dele bopæl i op til 3 måneder såfremt årsagen
er at der skal findes en ny bolig.
Flytter I sammen igen under separationsperioden gælder jeres separation ikke længere, og I vil dermed fortsat
være gift.
Man betragtes fortsat som værende gift, selv om man er separeret, det betyder man ikke kan gifte sig på ny,
før der foreligger en endelig skilsmisse.
Kan man blive skilt uden først at have været separeret?
Ja, det kan man. Der stilles følgende krav, såfremt man ønsker en direkte skilsmisse:
•

I skal være enige om at blive direkte skilt,

•

I skal være enige om, hvorvidt der skal være et ægtefællebidrag og

•

hvis I har boet sammen i en lejebolig, skal I være enige om, hvem af jer der eventuelt fortsætter med
at bo der.

•

Har man børn under 18 år skal man være opmærksom på at der stilles krav om en 3 måneders
refleksions-periode, - læs mere om dette under punktet ”Hvad er en refleksionsperiode?”.

Ydermere kan der søges om direkte skilsmisse såfremt en af nedenstående grunde gør sig gældende:
•

2 års adskillelse

•

utroskab

•

vold, herunder psykisk vold og seksuelle overgreb

•

bigami

•

børnebortførelse

Hvad er en refleksions-periode?
Refleksionsperiode er en slags ekstra betænkningstid, og et krav såfremt man har børn under 18 år, når man
søger skilsmisse. Perioden varer 3 måneder, og det er ligeledes et krav at man i perioden gennemgår et
digitalt forløb kaldet SES – Samarbejde efter skilsmisse. Læs mere om SES på Familieretshusets
hjemmeside: Link
Senest 1 måned efter refleksionsperioden og SES forløbet er afsluttet skal man bekræfte at man ønsker
skilsmisse. Gennemfører man ikke SES forløbet, eller bekræfter skilsmissen inden for 1 måned efter endt
refleksionsperioden, bortfalder anmodningen om skilsmisse. Ønsker man fortsat skilsmisse, skal forløbet
gennemføres på ny.
Det er kun muligt at blive fritaget for refleksionsperioden såfremt en af nedenstående grunde gør sig
gældende:
•

2 års adskillelse

•

utroskab

•

vold, herunder psykisk vold og seksuelle overgreb

•

bigami

•

børnebortførelse

Kan man kun blive skilt hvis begge parter er enige om det?
Nej, - hvis I er uenige indkaldes man til en vilkårsforhandling i Familieretshuset.
Her vil man gennemgå de punkter I er uenige om, og forsøge at finde løsninger. Er det muligt at komme til
enighed, vil I kunne blive skilt med det samme. – dog skal man være opmærksom på at såfremt der er børn
under 18 år involveret, skal I gennemføre refleksionsperioden samt det digitale SES-kursus
Er det ikke muligt at blive enige vil Familieretshuset tage stilling til de ting i er uenige om, og herefter komme
med en afgørelse. I vil begge have mulighed for at komme med jeres kommentarer inden der træffes
afgørelse. Familieretshusets afgørelse kan påklages indtil 4 uger efter modtagelse.

Hvad sker der med vores økonomiske forpligtelser og værdier når vi separeres/skilles?

Ved skilsmisse ophører jeres formuefællesskab. Dette betyder, at I skal dele jeres fællesbo, som f.eks. kan
være jeres tidligere fælles ejendom, bil, indbo og andre værdier, som I ejer i fællesskab.
Formuefællesskabet ophører ved udgangen af det døgn, hvor ansøgning om separation/skilsmisse er indsendt
til familieretshuset. Dette betyder, at værdier og genstande erhvervet efter denne dag ikke indgår i
formuefællesskabet. Man kan aftale en anden ophørsdato, men dette kræver, at begge parter er enige herom.
Værdier der er særeje, indgår ikke i formuefællesskabet og skal derfor ikke indgå i en eventuel bodeling.
Udgangspunktet er, at I sammen kan lave en bodeling. Er I ikke enige om bodelingen kan I indbringe sagen
for familieretshuset / skifteretten.
I forbindelse med gæld, så hæfter hver ægtefælle for sin egen gæld. Dette betyder, at I ikke hæfter for den
anden ægtefælles gæld. Dog er skattegæld undtaget. Der er fælles hæftelse for gæld ved skat, som er
opbygget under ægteskabet.

Koster det penge at blive skilt/separeret?
Ja, det gør det. – Det koster 650 kr af ansøge om skilsmisse/separation, og yderligere 1.630 kr såfremt I skal
have vilkårsforhandling i Familieretshuset.

