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Nye regler om skilsmisse
Den 1. juli 2013 træder en ny lov om Statsforvaltningernes struktur og ændringer i
lovene om skilsmisse mv. i kraft.
Statsforvaltningen samles i ét hovedkontor
De 5 Statsforvaltninger, der blandt andet behandler sager om skilsmisse, forældremyndighed, samvær med børn og børnebidrag, lægges sammen, så Statsforvaltningerne fremover får hovedkontor i Åbenrå. De 5 hidtidige hovedkontorer og 5
afdelingskontorer bevares dog, således sager i vores retskreds fortsat kan behandles ved hovedkontoret i Nykøbing Falster og afdelingskontoret i Ringsted.
Alle Statsforvaltningernes sager skal fremover journaliseres i Ringkøbing, og alle
telefoniske henvendelser skal behandles i Rønne. Og det har været på tale, at alle
bidragssager og værgemålssager skal behandles i Ringkøbing – jeg er ikke i skrivende stund klar over, om det er endeligt vedtaget.
Der bliver hurtigere adgang til skilsmisse
Ægteskabsloven ændres, så ægtefæller fremover kan blive skilt straks, hvis de er
enige om det – tidligere skulle de først separeres og kunne så blive skilt efter ½ år,
hvis de var enige.
En ægtefælle får ret til skilsmisse efter 6 måneders separation, selv om parterne
ikke er enige om skilsmisse – tidligere skulle der gå et år.
Hvis ægtefæller vælger at blive skilt "med det samme", behøver de ikke at ophæve
samlivet, som man ellers skal ved separation. Skilsmissen kan således bruges af
ægtefæller, som ønsker at skifte status til at være ugifte samlevende, f.eks. for at
slippe for hæftelse for den anden ægtefælles ubetalte skatter eller for at slippe for
den forsørgerforpligtelse, som man har over for en ægtefælle.
Gebyrer
Det bliver hurtigere og nemmere – men det bliver også dyrere.
Gebyret for behandling af anmodninger om skilsmisse stiger fra 500 kr. til 900 kr.,
og der indføres et nyt gebyr for behandling af separationsansøgninger på 900 kr.
Hvis en ægtefælle ønsker indkaldelse til møde for at tale om bidrag eller hvilken
ægtefælle, der skal overtage et lejemål, skal der betales yderligere et gebyr på
1.000 kr.
Hvis f.eks. en kvinde søger separation og ønsker hustrubidrag, som manden ikke vil
betale, skal hun betale 900 kr. for separationsansøgning og 1.000 kr. for vilkårsfor-
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handling. Hvis manden stadig ikke ønsker at betale, skal sagen sendes i Retten.
Selv om kvinden derefter får fri proces, vil hun ikke få gebyrerne på de 1.900 kr.
refunderet. En økonomisk svagt stillet part vil dog have mulighed for at ansøge
kommunen om hjælp til betaling af gebyrerne.
Ved ansøgninger om ændring af løbende børnebidrag skal der betales gebyr 1.500
kr. – parternes første sag i Statsforvaltningen om børnebidrag er dog gebyrfri.
Loven træder i kraft den 1. juli 2013.
Sager ved Statsforvaltningerne, som ikke er færdigbehandlet den 1. juli 2013, færdigbehandles af Statsforvaltningen efter de hidtil gældende regler. Ægtefæller, der
inden den 1. juli 2013 har søgt om separation, men endnu ikke har modtaget bevilling, kan ændre anmodningen til en anmodning om skilsmisse – mod betaling af
gebyr.

