Journalnummer (udfyldes af Familieretshuset)

Anmodning om skilsmisse efter separation
Gebyr 650 kr.

Oplysninger om ægtefælle 1
Fulde navn:
CPR-nummer:

Telefonnummer i dagtimerne:

Adresse:

Postnr.:

By:

E-mail:
Statsborgerskab:

Min årlige indkomst før skat:

Ægtefælle 2's årlige indkomst før skat:

Oplysninger om ægtefælle 2
Fulde navn:
CPR-nummer:

Telefonnummer i dagtimerne:

Adresse:

Postnr.:

By:

E-mail:
Min årlige indkomst før skat:

Statsborgerskab:

Enighed?
Vi er ikke enige om at søge skilsmisse
Vi er enige om at søge skilsmisse på grundlag af:
Separationsbevilling
Separationsdom

Ægtefælle 1's årlige indkomst før skat:

Samlivet efter separationen (Sæt kun ét kryds.).
Samlivet er ikke fortsat eller genoptaget efter separationen
Samlivet er fortsat eller genoptaget efter separationen i perioden

Vilkårene
Skilsmissen ønskes på separationsvilkårene.
Skilsmissen ønskes med følgende tilføjelser til separationsvilkårene:

Mægling
Der ønskes mægling ved præst

Vilkårsforhandling/møde (gebyr 1.630 kr.)

Familieretshuset indkalder til vilkårsforhandling, hvis en af ægtefællerne anmoder om det, eller hvis betingelserne for
skilsmisse ikke er opfyldt.
Der ønskes vilkårsforhandling

Frit valg af mødested
Hvis I skal til vilkårsforhandling, kan I vælge hvilken af Familieretshuset's 9 afdelinger I ønsker at møde i.
Afdelingerne ligger i København, Nykøbing Falster, Odense, Ringkøbing, Ringsted, Rønne, Aabenraa, Aalborg og Aarhus.
Hvis I ikke er enige om hvor mødet skal holdes, bestemmer Familieretshuset hvor I skal møde.
Vi ønsker at møde i Familieretshuset's afdeling i

Gebyr
Der skal betales et gebyr på 650 kr. for separation. Hvis I skal til vilkårsforhandling, er det samlede gebyr på 2.280 kr.
Gebyret kan betales med betalingskort på vores hjemmeside eller på reg.nr. 0216 og kontonr. 4069175392.
Husk at skrive dit cpr.nr., når du betaler (hvis en anden betaler for dig, er det stadig dit cpr.nr., der skal bruges).
Ægteskabsloven giver ikke mulighed for at tilbagebetale gebyret, hvis betingelserne for at meddele skilsmisse ikke er til
stede.

Underskrifter

Jeg erklærer, at de oplysninger, jeg har givet, er korrekte, og at jeg er bekendt med, at det er strafbart at afgive urigtig
erklæring ifølge straffelovens § 163.
Ægtefælle 1's underskrift:

Dato:

Ægtefælle 2's underskrift:

Dato:

Om straffelovens § 163
Efter straffelovens § 163 straffes med bøde eller fængsel indtil 4 måneder den, som til brug i retsforhold, der vedkommer det offentlige, afgiver urigtig
skriftlig erklæring.

Behandling af personoplysninger
Familieretshuset udfører behandling af personoplysninger ved elektronisk databehandling, og databeskyttelsesforordningen
gælder derfor for sagsbehandling af enhver art i Familieretshuset.
Ønsker du information herom, kan du læse mere på www.familieretshuset.dk/persondata

