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Skilsmisse og separation
Irland
1 Hvad er betingelserne for at opnå skilsmisse?
En af ægtefællerne var bosat i Irland på datoen for indledning af proceduren.
ELLER
En af ægtefællerne havde sædvanligt opholdssted i Irland i hele den periode på et år, der slutter på denne dato.
(§ 39, stk. 1, litra a) og b) i Family Law (Divorce) Act, 1996)
2 Hvad anses for skilsmissegrund?
Det skal godtgøres over for retten (Circuit Court eller High Court, jf. § 38, stk. 1), at:
ægtefællerne på datoen for indledningen af sagen har levet adskilt fra hinanden i en sammenhængende periode eller flere perioder på mindst fire år i løbet af
de seneste fem år
OG
der ikke er nogen rimelig udsigt til, at ægtefællerne genoptager samlivet
OG
en ordning, som retten måtte finde passende under omstændighederne, foreligger eller vil blive etableret for ægtefællerne og de familiemedlemmer, som de
forsørger.
(§ 5, stk. 1, i ovennævnte lov)
3 Hvilke retlige følger har en skilsmisse med hensyn til:
3.1 de personlige relationer mellem ægtefællerne (f.eks. efternavn)?
Ægteskabet opløses ved dom, og en part i ægteskabet kan indgå nyt ægteskab – § 10, stk. 1.
3.2 deling af ægtefællernes formue?
Efter at have afsagt skilsmissedom kan retten afsige kendelse om fordeling af aktiverne, jf. § 14, stk. 1, i ovennævnte lov. Aktiverne kan afhændes, fordeles
ligeligt eller individuelt eller overføres til den ene af parterne som eneejer.
3.3 ægtefællernes mindreårige børn?
Når retten afsiger skilsmissedom, kan den give relevante anvisninger vedrørende mindreårige og forsørgelsesberettigede børns tarv, forældremyndighed
eller samkvemsret, jf. § 5, stk. 2, i ovennævnte lov. Hensynet til barnets tarv har højeste prioritet.
(Se faktablad om "Forældreansvar – Irland" for at få flere oplysninger).
3.4 forpligtelsen til at betale underholdsbidrag til den anden ægtefælle?
Når retten afsiger skilsmissedom, kan den afsige kendelse om, at der skal udredes underholdsbidrag til den ene ægtefælle, hvilket bidrag bortfalder, hvis den
pågældende gifter sig igen, § 13 i ovennævnte lov.
Retten kan også afsige kendelse om deling af den enes pension til fordel for den anden ægtefælle, jf. § 17 i ovennævnte lov.
(Se faktablad om "Underholdsbidrag – Irland" for at få yderligere oplysninger).
4 Hvad betyder det retlige begreb "separation" i praksis?
En separation gør det lettere for ægtefæller, der ønsker skilsmisse, at tilrettelægge deres tilværelse hver for sig.
Ved en separationsdom kan retten afsige supplerende kendelser vedrørende børn, underholdsbidrag, udbetalinger, pensionsrettigheder, familiens bolig og
andre formuegoder. En separationsdom medfører ikke opløsning af ægteskabet. Ægtefæller, der ønsker skilsmisse, som får en separationsdom, og som
senere ønsker at gifte sig igen, skal først have en skilsmissedom.
(§ 8 i Judicial Separation and Family Law Reform Act, 1989.)
5 Hvad er betingelserne for at opnå separation?
Et eller flere af følgende forhold skal være til stede:
1. Ægtefællen har gjort sig skyldig i utroskab.
2. Urimelig adfærd og voldelig adfærd fra ægtefællens side.
3. Ægtefællen har været bortrejst fra det fælles hjem i ét år.
4. Ægtefællerne har levet adskilt i ét år, og begge ægtefæller er enige om begæringen.
5. Ægtefællerne har levet adskilt i tre år.
6. Ægteskabet er gået i opløsning i en sådan udstrækning, at retten finder det godtgjort, at der ikke har været tale om et normalt ægteskabslignende forhold i
mindst ét år.
(§ 2 i Judicial Separation and Family Law Reform Act, 1989.)
6 Hvilke retlige følger har en separation?
Ved separation ophæves samlivet, uden at ægteskabet opløses. Hustruen kan fortsat benytte sin mands navn.
Med hensyn til økonomien opretholdes underholdsforpligtelsen over for den anden ægtefælle, og der kan træffes afgørelse om underholdsbidrag, selv om
der ikke kan tages stilling til noget skyldsspørgsmål. Som ved skilsmisse medfører dommen dog opløsning af formueforholdet mellem ægtefællerne.
Arveretten bevares, undtagen hvis separationen udelukkende beror på forhold hos den ene ægtefælle.
Parterne kan anmode retten om at få dommen ophævet. Retten ophæver dommen, hvis den finder det godtgjort, at parterne er blevet forliget og har til
hensigt at genoptage samlivet.
Konvertering af separation til skilsmisse:
Efter anmodning fra en af ægtefællerne kan en separationsdom konverteres ipso jure til skilsmisse, hvis separationen har varet tre år. I dette tilfælde afsiger
retten skilsmissedom og fastsætter retsvirkningerne heraf.
Hvis separationen blev bevilget efter fælles begæring, kan der også kun bevilges skilsmisse efter fælles begæring.
7 Hvad betyder det retlige begreb "omstødelse af ægteskab" i praksis?

Det betyder, at begge parter i et ægteskab, der omstødes, stilles som om de aldrig var blevet gift.
8 Hvad er betingelserne for at få omstødt et ægteskab?
Et af følgende forhold skal være til stede:
En af ægtefællerne var bosat i Irland på datoen for indledning af proceduren
En af ægtefællerne havde haft fast bopæl i Irland i ét år på denne dato
En af ægtefællerne afgik ved døden inden denne dato
og
var bosat i Irland på dødstidspunktet eller
havde haft fast bopæl i Irland i ét år på denne dato.
9 Hvilke retlige følger har omstødelsen af et ægteskab?
Ægteskabet anses for aldrig at have eksisteret. Begge parter kan frit gifte sig igen. Parterne har ingen arveret efter hinanden og heller ikke nogen
forpligtelser til at forsørge eller støtte hinanden. Alle børn, som er født, mens ægteskabet varede, betragtes som værende født uden for ægteskab.
10 Findes der udenretslige alternativer til løsning af spørgsmål vedrørende skilsmisse?
Der kan indgås forlig om økonomiske spørgsmål og spørgsmål om formuegoder samt spørgsmål vedrørende forsørgelsesberettigede børn uden at gå til
domstolene, men det er udelukkende retten, som kan bevilge separation og skilsmisse.
11 Til hvilken instans skal jeg indgive min ansøgning (begæring) om skilsmisse/separation/omstødelse af ægteskab? Hvilke formaliteter skal overholdes, og
hvilke dokumenter skal jeg vedlægge min ansøgning?
Circuit Court har sammen med High Court kompetence til at afgøre begæringer om skilsmisse/separation/omstødelse.
Begæringer om skilsmisse eller separation til Circuit Court indgives i form af et civilt søgsmål ved den relevante Circuit Court, og proceduren er fastsat i
Order 59, Rule 4 i Circuit Court Rules 2001.
Begæringer om skilsmisse eller separation til High Court indledes ved en særlig stævning (Special Summons), der udtages af Central Office. Proceduren er
reguleret i Order 70A i Rules for the Superior Courts (S. 1 No. 343 af 1997). Begæringer om omstødelse indgives til High Court via Central Office.
Proceduren er reguleret i Order 70A i Rules for the Superior Courts.
12 Kan jeg få helt eller delvis fri proces?
Ja – gennem Legal Aid Board (retshjælpen er indkomstafhængig).
13 Er det muligt at anke en afgørelse om skilsmisse/separation/omstødelse af ægteskab?
High Courts afgørelse vedrørende en appel af Circuit Courts dom i en sag om skilsmisse/separation/ugyldighed er endelig og bindende og kan ikke
appelleres, jf. § 39 i Courts of Justice Act, 1936.
Supreme Court behandler appeller af sager indledt i High Court vedrørende skilsmisse/separation/omstødelse.
14 Hvad er fremgangsmåden, hvis jeg ønsker at få en afgørelse om skilsmisse/separation/omstødelse af ægteskab, som er truffet af en domstol i en anden
EU-medlemsstat, anerkendt i denne medlemsstat?
Indgive begæring til Circuit Court eller High Court i Irland i henhold til § 29, stk. 1, litra d)/e) i Family Law Act 1995. Begæringen til Circuit Court indgives i
form af et civilt søgsmål. Begæringen til High Court indgives i form af en særlig stævning.
15 Hvilken domstol skal jeg rette henvendelse til for at gøre indsigelse mod anerkendelsen af en retsafgørelse om skilsmisse/separation/omstødelse af
ægteskab, som er truffet af en domstol i en anden medlemsstat? Hvad er fremgangsmåden i sådanne tilfælde?
Eftersom de irske domstole efter forfatningen har kompetence i sådanne spørgsmål, er det dem, dvs. High Court eller Circuit Court, der afgør, om en
skilsmisse, der er bevilget i udlandet, kan anerkendes i Irland.
16 Hvilken skilsmisselovgivning anvender domstolene i skilsmissesager mellem ægtefæller, der ikke har bopæl i denne medlemsstat, eller som har forskellig
nationalitet?
Betingelserne for opnåelse af skilsmisse i Irland er fastsat i § 38 i Family Law (Divorce) Act, 1996.
En ægtefælle, der ikke har bopæl i Irland, eller som ikke er irsk statsborger, kan begære skilsmisse i Irland, hvis vedkommende opfylder betingelserne i § 39,
stk. 1, litra a) og b), i Family Lav (Divorce) Act, 1996. De irske domstoles kompetence i skilsmissesager er baseret på bopæl og ikke på nationalitet.
Relevante links
Courts Service Ireland
Oasis: Information om offentlige tjenester
Denne webside er en del af Dit Europa.
Vi vil gerne have din feedback om, hvor nyttige informationerne er for dig.
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