
Det lyder lidt kedeligt at skulle tale med 
en advokat inden brylluppet. De fleste 

ved nok, at det er en god ide, hvis man 
er i gang med en skilsmisse, men at man 
også kan have glæde af juridisk bistand 
når ægteskabet indgås, er en lidt overset 
kendsgerning. Og det er Anja Cordes, formand 
for foreningen Danske Familieadvokater, ked 
af. ”Det er måske ikke lige så romantisk som 
valg af kjole og blomster til kirken, men jura, 
økonomi og pension er på mange måder 
vigtigere i planlægningsfasen – altså, hellere 
pension end Prada”, siger Anja Cordes. 

Stil de rigtige spørgsmål

Når man gifter sig, tænker de kommende 
ægtefæller som regel kun på hinanden og 
på brylluppet – og ikke så meget på hele 
ægteskabet, som jo involverer fælles økonomi 
og konti, fælles forpligtelser og jura. 
”Det bliver hurtigt meget mere konkret end 
folk forestiller sig: Hænger min partner på 
min gæld? Hvem arver hvad, hvis der er 
børn fra tidligere forhold? Kan jeg overhove-
det købe noget større uden at spørge min 
ægtefælle? Og hvordan deler vi boet i tilfælde 
af skilsmisse?”, siger Anja Cordes. Og at de 
færreste rent faktisk gør sig disse overvejelser 
inden brylluppet, viser en undersøgelse, som 
foreningen af Danske Familieadvokater fik 
lavet sidste år af YouGov/Zapera, som skulle 

undersøge danskernes adfærd og overve-
jelser om ægteskab, skilsmisse og utroskab. 
Undersøgelsen involverede 3490 danskere i 
aldersgruppen 25-74 år fra et repræsentativt 
udsnit af den danske befolkning.

Aftal jeres fremtid på forhånd

Undersøgelsen viste, at især spørgsmålet 
om bodeling ved en fremtidig skilsmisse er 
tabubelagt. Kun 12 % havde talt om emnet, 
mens hele 79 % slet ikke havde talt om det. 
Alligevel vurderede 26 %, at det ville blive 
svært eller meget svært at fordele ejendelene 
ved en skilsmisse, mens 35 % svarede, at det 
ikke bliver hverken svært eller let og 28 pro-
cent, at det bliver let eller endog meget let. 
”Flertallet af danskerne gifter sig af kærlighed 
og lever med fællesøkonomi og tænker ikke 
over konsekvenserne af en senere skilsmisse. 
Ifølge vores undersøgelse har kun otte 
procent aftalt, hvordan ejendelene skal deles 
i tilfælde af skilsmisse. Men hvert tredje 
ægteskab ender desværre med skilsmisse, så 
det er faktisk en relevant overvejelse, selvom 
alle naturligvis håber, at deres ægteskab varer 
livet ud”, siger Anja Cordes. 

Få den rette rådgivning

Derfor er rådet fra hende, at man diskuterer 
emnet på forhånd og evt. allierer sig med 
en advokat, der ved noget om familieret og 

kan rådgive og forklare, hvordan ægteskabet 
påvirker alt lige fra pensionsopsparing til 
forældremyndighed. 
Hos Danske Familieadvokater er du i princip-
pet sikker på, at de enkelte medlemmer 
har kompetencen til at rådgive dig omkring 
familielivets jura, idet medlemmerne arbejder 
efter særlige etiske regler, der er aftalt mellem 
Advokatsamfundet og Forbrugerrådet.

Du kan se mere og finde en lokal advokat på  
www.danskefamilieadvokater.dk.

Et bryllup betyder også nye juridiske forpligtelser og rettigheder. Ved du fx, hvad der sker med 
din bil, din pension og din formue, når du bliver gift? Ellers kan det måske betale sig at få et 
juridisk tjek inden brylluppet.

4         BRYLLUP  annoncetillæg læserserviceside 22

Hvad

Få et Familietjek
Danske FAMILIEadvokater er en landsdækkende 
forening af specialiserede advokater, der rådgiver 
og bistår private med løsning af juridiske spørgsmål 
og konflikter. For mellem 2.250 og 3.200 kr. kan 
du fx få et Familietjek af hele din families juridiske 
situation i forhold til fx pension, arv eller indgåelse 
af ægteskab.

Danske Familieadvokaters 3 gode råd til dig, der 
lever i et fast parforhold
1. Hvis I vil sikre hinanden bedst muligt, så bliv gift.
2. Tjek om I står i hinandens pensionsordninger.
3. Få lavet testamente – og gerne hos en advokat,  
 da selve rådgivningen er vigtig.

siger du ja til?


