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Nye regler om bodeling ved separation/skilsmisse
Den 1. marts 2012 trådte en ny lov om bodeling efter skilsmisse og separation i
kraft.
40 % af alle ægteskaber ender i skilsmisse. Så deling af fællesbo bliver aktuelt for
mange mennesker. Langt de fleste aftaler selv, hvordan de deler formuen efter separation eller skilsmisse, men nogle gange er det svært at blive enige om delingen.
Tidligere var det meget dyrt at få det skifterettens hjælp til deling, hvilket fik nogen
eks-ægtefæller til at opgive at gå videre i sager, hvor der egentlig ikke var enighed.
De tidligere regler om fællesboskifte stammede fra 1874, hvor skilsmisser var et
særsyn og formuerne ganske anderledes. Selv om der undervejs blev lavet justeringer i den gamle lov, svarede den meget dårligt til nutidens formueforhold mv.
Efter de nye regler er det stadig hovedreglen, at ægtefællerne selv står for delingen
af fællesboet ved formuefællesskabets ophør (eventuelt med bistand fra deres advokater).
Men kan man ikke blive enige om delingen, kan man bede om skifterettens bistand.
Det koster 400 kr. Skifteretten skal vejlede ægtefællerne og undersøge, om der er
mulighed for forlig mellem ægtefællerne.
Hvis der ikke forholdsvis hurtigt kan opnås enighed, vil skifteretten udpege en
autoriseret bobehandler (advokat) til at forestå selve bobehandlingen. Det kræver,
at der stilles sikkerhed for bobehandlingsomkostningerne (herunder skifteafgift og
bobehandlers salær). Bobehandleren skal bistå parterne med delingen. Uenigheder,
som bobehandleren ikke kan løse, skal indbringes for skifteretten, der så kan afsige
dom.
Skiftet kan indledes, når anmodning om separation eller skilsmisse er indgivet til
Statsforvaltningen. Skal man have skifterettens hjælp til delingen, skal man sende
anmodning til skifteretten. Anmodningen skal indeholde parterne navne, adresser,
og cpr.numre og skal vedlægges dokumentation for, at ansøgning om separation/
skilsmisse er indgivet til Statsforvaltningen. Der skal betales afgift 400 kr. for denne anmodning. Blanket til "anmodning om bistand til deling af et fællesbo" er endnu
ikke lavet, men er under udarbejdelse.
Man kan søge om fri proces til skiftet, såfremt man ikke har en høj indkomst. Ansøgning om fri proces indgives til skifteretten (til Civilstyrelsen, hvis det er én enkelt, konkret uenighed, som man ønsker, at skifteretten skal afgøre). Der vil fremover kun helt undtagelsesvis blive givet fri proces til antagelse af egen advokat under skiftet.

Side 2

Har man ikke fri proces, skal man stille sikkerhed for omkostningerne ved boets
behandling, herunder for f.eks. omkostninger ved vurdering (af f.eks. fast ejendom), salæret til bobehandler og skifteafgiften. Når boet er delt, skal ægtefællerne
som udgangspunkt hver betale halvdelen af disse udgifter.
Med den nye lov kan man begrænse sin anmodning til kun at vedrøre visse af fællesboets aktiver og passiver, og ægtefæller, der i øvrigt skifter privat, vil kunne
indbringe en enkelttvist for domstolene, få sagkyndig vurdering af aktiver mv. Ægtefæller, som begge har negativ formue, skal fremover også kunne få det offentliges bistand til skifte.
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