
Slut med at blive ”straks-skilt” 

Af juridisk rådgiver Jesper Broby Hansen, Patriotisk Selskab 
 
Siden år 2013 har det været muligt at blive ”straks-skilt” via NemID, men pr. den 1. april 2019 er 
det ikke længere muligt for ægtefæller, som har fælles børn under 18 år. 

 

De nye skilsmisseregler medfører, at Statsforvaltningen nedlægges og erstattes af 
Familieretshuset. Familieretshuset og Familieretten er de to nye administrerende myndigheder i 
det nye familieretlige system – der har til formålet, at der skal tages bedre hensyn til børnene i 
skilsmissesager. 

 

Herunder vil jeg gennemgå de overordnede rammer for skilsmisseforløbet, når du og din ægtefælle 
har fælles børn under 18 år og ønsker at blive skilt. Bemærk, at punkt 4 også gælder for par med 
fælles børn, der bor sammen uden at være gift. 

1. Anmodning om separation eller skilsmisse 

Alle anmodninger om separation og skilsmisse skal indgives digitalt til Familieretshuset. Det videre 
forløb afhænger i høj grad af, hvor højt et konfliktniveau, der er mellem dig og din ægtefælle, samt 
om I er enige om beslutningen. Familieretshuset behandler selv de fleste sager, mens de mere 
komplicerede bliver overleveret til Familieretten, som træffer afgørelse i sagen. 

Separation er aktuelt, hvis du og din ægtefælle ikke er enige om at blive skilt samt vilkårene for 
skilsmissen. Du har med andre ord ret til at søge om separation – og tilsvarende ret til at søge om 
skilsmisse efter 6 måneders forudgående separation – uanset om din ægtefælle er enig eller ej.  
Det er en betingelse, at I ophæver samlivet, efter anmodningen om separation er indsendt. Sker 
det ikke, bortfalder separationen. Anmoder I ikke om skilsmisse efter de 6 måneder, fortsætter I 
med at være separeret. Det kræver således en aktiv handling at blive skilt – det sker ikke 
automatisk. 

Er I enige om at blive skilt og vilkårene for skilsmissen, skal I ikke afvente udløbet af 6 måneders 
forudgående separation. I stedet skal I igennem en refleksionsperiode og gennemføre et digitalt 
forløb, inden Familieretshuset udsteder bevilling til skilsmisse. 

2. Refleksionsperiode og digitalt samarbejdsforløb 

Så snart I har indsendt en anmodning om skilsmisse, begynder en refleksionsperiode på 3 
måneder, hvor I bliver tilbudt en rådgivnings- og afklaringssamtale. Refleksionsperioden er tænkt 
som en mulighed for, at I som forældre kan reflektere over, hvorvidt I fortsat ønsker en skilsmisse – 
og i givet fald, hvordan I bedst kan passe på jeres børn og fortsætte det fælles forældreskab. 

I perioden skal I begge gennemføre et digitalt samarbejdsforløb, som indeholder information, viden 
og praktiske værktøjer til, hvordan I bedst støtter jeres børn i situationen. 

3. Gen-bekræftelse af anmodning om skilsmisse 

Når refleksionsperioden er udløbet, og det digitale forløb er gennemført, skal I inden for en måned 
gen-bekræfte over for Familieretshuset, at I fortsat ønsker at blive skilt. Hvis fristen ikke  
overholdes, bortfalder anmodningen, og ægteskabet fortsætter automatisk, uden at det er muligt at 
genoptage anmodningen. Hvis I fortsat ønsker at blive skilt, skal I derfor igennem processen én 
gang til. 



Hvis anmodningen om skilsmisse skyldes særlige grunde, kan refleksionsperioden, det digitale 
samarbejdsforløb og genbekræftelsen helt undlades. Særlige grunde er, hvis én af jer søger om 
direkte skilsmisse på baggrund af, at samlivet har været ophævet i to år, utroskab, vold, herunder 
psykisk vold, seksuelle overgreb, bigami eller børnebortførelse. Tilsvarende skal I ikke igennem 
refleksionsperioden, det digitale samarbejdsforløb og genbekræftelsen, hvis I søger om skilsmisse, 
efter I har været separeret i mere end 6 måneder. 

4. Ligeværdigt forældreskab 

Som noget nyt har forældre – gifte såvel som ugifte – med fælles forældremyndighed automatisk 
delt bopæl og er begge bopælsforældre for deres børn i de første 3 måneder efter 
samlivsophævelsen. Samlivsophævelsen starter – som udgangspunkt – på det tidspunkt, hvor I 
flytter fra hinanden, og perioden på de 3 måneder ligger derfor ikke nødvendigvis samtidig med 
den refleksionsperiode, som gennemgås ved anmodning om skilsmisse. Perioden kan både 
begynde før og efter, I anmoder om separation eller skilsmisse, afhængig af jeres specifikke 
situation. 

Trods delt bopæl kan barnet fortsat kun have én folkeregisteradresse. 

Formålet med perioden på de 3 måneder er at skabe ro om barnets bopælsforhold, således at 
barnet og I som forældre gennem samarbejde kan tilpasse jer den nye situation ud fra hensynet til, 
hvad der er bedst for jeres barn. 

Med andre ord er perioden indført for at mane til enighed mellem forældrene. Det betyder, at I som 
forældre må aftale den bopælsordning, I vil – så længe I bare er enige om det. I må derfor også 
gerne fravige udgangspunktet om delt bopæl i de 3 måneder, hvis I er enige om, hos hvem barnet 
skal have bopæl. 

Kan I ikke blive enige – fx om, hvor barnet skal bo, hvor meget barnet skal være hos hver af jer, 
aftalens varighed eller om I skal bo i nærheden af hinanden - kan I starte en sag i Familieretshuset. 
Det er dog først muligt at starte en bopælssag i Familieretshuset efter de 3 måneder, medmindre 
der er afgørende hensyn, der taler imod, at barnet har delt bopæl, eller I begge fraflytter det fælles 
hjem. I har dog mulighed for at søge om samvær i de 3 måneder, så barnet kan bevare kontakten 
til jer begge. 

Har du spørgsmål, eller står du over for en skilsmisse? Så er du velkommen til at kontakte 
juridisk rådgiver inden for familie- og arveret Jesper Broby Hansen for en uforpligtende 
samtale på 6315 5424 eller jbh@patriotisk.dk. 
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