OVERSIGT
SEPARATION/
SKILSMISSE
Er I gift og går fra hinanden, er der tre hovedområder, I skal tage stilling til:
1) Selve separationen og de ting, der skal være aftalt/afgjort før, I kan blive separeret.
2) Hvordan I fordeler jeres aktiver og passiver.
3) Forholdene vedrørende jeres børn.

SEPARATION/SKILSMISSE
Statsforvaltningen
overgiver sagen til Retten
(evt. fri proces).

Uenighed

Ansøgning om
separation/skilsmisse sendes
til Statsforvaltningen.
Find blanket på
www.statsforvaltning.dk

Statsforvaltningen indkalder til
vilkårsforhandling, hvis den ene
part anmoder om det.

Skilsmisse – ægteskabet er
100 % ophørt.

Statsforvaltningen udsteder
en bevilling om skilsmisse
eller separation.

Enighed

Ved separation er det ikke
muligt at indgå nyt ægteskab i separationsperioden.

Husk at skilsmisse ikke sker automatisk.
Ansøgning om skilsmisse skal sendes til
statsforvaltningen.

Husk at overveje de økonomiske forhold forud for ansøgning om separation/skilsmisse.
Er tidspunktet velvalgt?
I skal desuden være enige om følgende:
· Ægtefællebidrag, evt. hvor længe?
· Hvem overtager evt. lejebolig eller andelsbolig?
· Skal vilkår gælde for efterfølgende skilsmisse?

DET ØKONOMISKE OPGØR
– BODELINGEN
Særeje

Hver part udtager egne
aktiver/passiver.

Der skal udarbejdes en
opgørelse over aktiver og
passiver pr. ophørsdagen.
(Ophørsdagen er datoen
for statsforvaltningens
modtagelse af ansøgning
om separation/skilsmisse.)

Evt. grundlag for kompensation, hvis en part stilles
økonomisk dårligt.

Enighed om aktiver/
passiver i fællesboet og
værdiansættelsen af
disse.

Delvis enighed/Nej

Enighed

Bodeling afsluttes.

Hvis der indgås et forlig,
er fællesboet endeligt delt.

Spørgsmålet afklares i
skifteretten.

Uenighed

Formueforhold.

Fælleseje

Enighed

Ja

Der udarbejdes bodelingsaftale, som tiltrædes af
begge parter.

Sagen overgives til skifteretten. Koster et gebyr på
400 kr. Parterne indkaldes
herefter til møde i skifteretten.

Sagen henvises af skifteretten til autoriseret bobehandler,
hvis én eller begge parter anmoder om det.

Boopgørelsen stadfæstes
af skifteretten, og sagen
afsluttes.

Enighed

Bobehandleren vejleder generelt, men har ikke ret til at træffe
en afgørelse, hvis der opstår en tvist.
Senest syv dage forud for
mødet skal begge parter
sende en oversigt over
aktiver/passiver med
bilag til skifteretten.*

Bobehandleren sender udkast til boopgørelse. Eventuelle.
indsigelser fra parterne skal sendes til skifteretten.
Møde i skifteretten.
Fortsat uenighed

Bobehandler opfordrer til
sagsanlæg. Det kan være
en konkret tvist eller hele
bodelingen.

Skifteretten kan give én part eller begge parter fri proces.
Vær OBS på skifteafgift på 0,5 % af formue (maks. 10.000 kr.).

Uenighed

*Bilag kan fx være: Skattemappe,
dokumenter fra bank, pensionsoversigt,
ægtepagt til skifteretten.

Enighed

BØRN

Sagen afsluttes.

Samvær.

Anmode statsforvaltningen
om fastsættelse/ændring af
samvær.

Indkaldelse til vejledningsStatsforvaltningen indhenter
møde på statsforvaltningen,
udtalelse fra skole, daginstii den region, hvor barnet bor. Uenighed tutioner, kommuner mv. + evt.
afholde samtale med barnet.

Bopæl/
forældremyndighed.

Anmodning sendes til
statsforvaltningen.

Indkaldelse til
vejledningsmøde.

Uenighed om:

Uenighed
Bopælsforældre skal huske:
· Ansøgning om børnebidrag ved Statsforvaltningen.
· Offentligt tilskud som enlig forsøger.
· Tegning af ulykkesforsikring.
· Eventuel oprettelse af børnetestamente.

Hvis der ansøges om ændring af forældremyndighed eller
bopæl, kan statsforvaltningen træffe en afgørelse om, at
ansøgningen skal afvises, hvis der ikke foreligger væsentlige ændringer. Vedkommende kan herefter inden fire uger
klage over afgørelsen til retten. Retten træffer en afgørelse på
skriftligt grundlag.

Enighed

Sagen afsluttes.

Statsforvaltningen
overgiver sagen til retten.

Klage til Ankestyrelsen,
familieretsafdeling.
Klagen skal sendes til
Statsforvaltningen.

Statsforvaltningen
træffer afgørelse.

Fortsat uenighed

Retten indkalder til evt.
telefonretsmøde eller
beder om processkrifter
+ evt. indhenter udtalelse
fra skole, daginstitutioner,
kommuner mv.

Retsmægling.

Enighed

Sagen afsluttes
med forlig.

Hovedforhandling, hvor
forældrene afgiver
forklaring på dommers
opfordring (og evt. indgår
forlig).

Retten afholder
· evt. børnesamtaler hvis
børnene er over 6/7 år.
· evt. indhentelse af udtalelser fra skole, daginstitutioner, kommuner mv.
· evt. iværksættelse
af børnesagkyndig
undersøgelse.
Hvis en part ønsker det,
indkaldes til et nyt retsmøde med supplerende
forklaringer fra forældrene.

Dom.

Anke inden fire uger
(dog to uger hvis status
quo skal opretholdes
under ankesagen).

Dom.

Anke inden fire uger
(dog to uger hvis status
quo skal opretholdes
under ankesagen).

