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Separation og skilsmisse
En lynguide til de første dage

Samlivsophøret

Retten

Det allersværeste i forbindelse med separation og skilsmisse er
de allerførste dage efter beslutningen. Hvad gør jeg – og hvad
gør jeg navnlig ikke? Her er lynguiden:
Forbered dig ordentligt. Lad være med at ”stikke af” uden nøje
at have taget stilling til, hvor børnene skal være.
• få samlet de vigtigste papirer:
• vielsesattest,
• dåbs- eller fødselsattester for de voksne og børnene,
• ægtepagt eller testamente f. eks. fra forældre, der viser, at der
eventuelt er særeje,
• økonomiske oversigter fra skattevæsen, bank, kreditforening, og
• oversigt vedrørende jeres pensionsforhold

Er I ikke enige, skal sagen for retten, hvor en dommer afgør det,
I ikke er enige om.

Hus eller ejerlejlighed
Mange skynder sig at gå til flere ejendomsmæglere for at få en
gratis salgsopstilling. Det er en rigtig dårlig ide – i al fald for den,
som forestiller sig at skulle blive boende i huset eller lejligheden.

Bodeling
Indgå ingen aftaler uden at tale med en advokat først. Heller
ikke selv om I er enige. Uanset enighed bør I begge have et
fuldstændigt overblik over den samlede formue, herunder vedrørende pensionsordninger.
Der er mange faldgruber.

Børnene
Hovedreglen er, at man har fælles forældremyndighed. Man kan
sagtens blive separeret eller skilt, selv om man ikke er enige om
børnene.

Børne- og ægtefællebidrag
Se særskilt folder om børnebidrag.

Det er en del af den almindelige konkurrence mellem mæglerne
at sætte ejendommen pænt optimistisk for at få huset i kommission.
Målet er imidlertid ikke at få den højeste vurdering – men den
rigtige.

Statsforvaltningen tager stilling til størrelsen af børnebidrag og
størrelsen af eventuelt ægtefællebidrag.

Vil du vide mere?
Læs mere på vores hjemmeside
www.forumadvokater.dk

Det er derfor langt klogere at vente, indtil I er enige om at bede
en mægler om at vurdere ejendommen. Det koster lidt – men det
giver et mere rigtigt resultat.

Statsforvaltningen
Hvis I er enige, kan I blive separeret eller skilt ved bevilling i
Statsforvaltningen uden retssag. I skal være enige om:
• at I vil separeres eller skilles,
• om den ene skal have en kompensation på grund af den
andens særeje,
• om den ene skal have bidrag fra den anden og varigheden
heraf, og
• hvem der skal beholde lejet lejlighed
Blanketter kan hentes på www.statsforvaltning.dk eller i Statsforvaltningen.
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