
6 TING I SKAL 
HAVE STYR PÅ VED

SKILSMISSE/SEPARATION

E J U R A . D K S  G U I D E  T I L

Få juristens tips til, hvad du skal have styr
på at jura ved skilsmisse eller separation.

 



#1 Hvem skal have hvad
(bodelingen)?
Når I har taget beslutningen om, at I ikke længere skal være
sammen, er det en god idé hurtigst muligt at tage en overordnet
snak om, hvem skal have hvad (særligt boligen og bilen).
 
I starten behøves I ikke aftale det så specifikt. I behøves for
eksempel ikke allerede nu aftale, hvem der skal have
lænestolen eller porcelænet.
 
Men der er mange, der skal skilles eller separeres, der ikke får
taget den overordnede snak. Og når først I har anmodet om
skilsmisse/separation, så er der 'trykket på knappen'.
 
Hvis der går for lang tid fra, at der er 'trykket på knappen', til I
rent faktisk får foretaget bodelingen, kan bodelingen blive mere
kompliceret end nødvendigt. 
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#2 Hvornår skal I søge om
skilsmisse/separation?
Når I har taget den overordnede snak om bodelingen, skal I
finde ud af, hvornår I så rent faktisk vil søge om
skilsmisse/separation.
 
Det kan have betydning, fordi I under separationsperioden som
udgangspunkt ikke må bo sammen.
 
Så hvis I søger om separation, skal I inden da have styr på,
hvordan I løser udfordringen med, at den ene skal fraflytte
forholdsvis hurtigst efter.
 
Det er ikke altid, I selv kan vælge, om I vil skilles med det
samme, eller om I først skal separeres. Læs mere i næste tip.
 
Tip: Skal I separeres, er det en god idé finde ud af, hvem
der skal fraflytte osv., inden I søger om separationen.
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#3 Straks skilsmisse
eller separation?
I kan overordnet set blive skilt på 2 måder (hvis I ikke har fælles
børn):
1) Straks skilsmisse, eller
2) Separation i 6 måneder og derefter skilsmisse
 
Hvis I er enige om, at I gerne vil skilles, kan I få straks
skilsmisse, så I ikke behøves at være separeret. Hvis I ikke er
enige om skilsmissen, kan I også få straks skilsmisse, hvis
særlige omstændigheder gør sig gældende fx dokumenteret
utroskab.
 
Hvis I har fælles børn, skal I igennem en refleksionsperiode på
3 måneder, før I kan få skilsmissebevillingen.
 
Læs mere om reglerne for straks skilsmisse her.
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https://ejura.dk/aegteskab-og-skilsmisse/direkte-skilsmisse/


#4 Styr på bodelingsaftalen
Når der er søgt om skilsmisse eller separation, skal I have
fundet ud af, hvem der skal have hvad.
 
Dette kalder man også for 'bodelingen'. I skal skrive ned,
hvordan I fordeler jeres formue og gæld. Det skal I gøre en
såkaldt bodelingsaftale.
 
Der er ikke nogle formkrav til bodelingsaftalen. Men hvis den
ikke udfyldes korrekt, kan den erklæres ugyldig via retssag.
Hvis bank/realkreditinstitut er inde over
skilsmissen/separationen, vil de ofte også kræve en juridisk
gyldig bodelingsaftale.
 
Tip: I kan købe en juridisk gyldig skabelon til
bodelingsaftale på www.ejura.dk
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https://ejura.dk/produkter/skabeloner/#Bodelingsoverenskomst


#5 Hvad med boligen?
Mange, der skal skilles eller separeres, er i tvivl om, hvad de
gør med boligen.
 
Skal boligen sælges? Eller skal den ene overtage boligen?
 
Hvis den ene skal overtage boligen, skal der tinglyses nyt
skøde. Hør bank/realkreditinstitut, om de hjælper med dette.
 
Hvis boligen skal sælges på det frie marked, skal I finde ud af,
hvad der skal ske med boligen, indtil den er solgt. 
 
Normalt laver man en aftale om dette - en aftale om "Vilkår for
bolig ved skilsmisse/separation". Hvis den ene bliver boende
indtil salget, skal I bl.a. aftale en husleje, så I undgår dobbelt
husleje for den fraflyttende.
 
Tip: Skal I sælge boligen på det frie marked, så lav en aftale
om "Vilkår for bolig ved skilsmisse/separation".
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#6 Økonomi og banken
Når I skal skilles eller separeres, er det vigtigt at tage
banken/realkreditinsittuttet med på råd.
 
Jeres økonomiske situation kommer til at ændre sig. Det kan
være, at I skal have omlagt lån og lignende. Derfor vil mange
banker/realkreditinstitutter kræve at se en juridisk gyldig
bodelingsaftale, hvilket I kan finde skabelon til på eJura.dk.
 
I skal også huske at følge op på de skattemæssige
konsekvenser - for eksempel, hvis I har udnyttet hinandens
fradrag. Husk også, at fradragene for renterne på lån i boligen
kan ændre sig, hvis den ene af jer fraflytter.
 
Har I lavet testamente, er det også en god idé at få en jurist til
at sikre, at dette tilbagekaldes, så I ikke længere arver efter
hinanden.
 
Generelt er det en god idé at få hjælp fra en jurist til dette.
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Brug for mere hjælp?
Har du brug for mere hjælp efter at have læst denne guide?
 
Så kan vi på eJura.dk hjælpe dig. Du kan for eksempel købe en
skabelon til en bodelingsoverenskomst for 395 kr.
 

KØB SKABELON TIL 
BODELINGSOVERENSKOMST HER

 
Du kan også overveje vores "bodelingstjek", som er en
pakkeløsning til jer, der skal skilles/separeres. I får ubegrænset
rådgivning med en jurist samt en juridisk gyldig
bodelingsoverenskomst.
 
Du er velkommen til at skrive til mig på ab@ejura.dk, hvis du
har nogle spørgsmål.
 
Jeg håber, at vi høres ved.
 
Med venlig hilsen
Alexander Bojsen, cand.jur.
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