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Bogens emne er skilsmisseret, og bogen er centreret om de økonomiske forhold i forbindelse med separation
og skilsmisse.

Bogen belyser disse problemstillinger og behandler bl.a.:

· Skilsmisserettens formål, betydning og udvikling samt betingelserne for separation og skilsmisse

· Vilkårene for separation og skilsmisse, herunder ægtefællebidrag og retten til lejeboligen

· Ægtefælleskiftet med bodelingen og de mange problemer, der følger heraf

· De stadig øgede muligheder for særeje i mange forskellige former samt andre aftaler forud for
eller i forbindelse med skilsmisse

· Internationale skilsmissesager 

Særligt siden sidste udgave af bogen er, at lov om ægtefællers økonomiske forhold er trådt i kraft, og at lov
om ægteskabets retsvirkninger er ophævet per 1. januar 2018. Da loven ændrer en lang række forhold og
bestemmelser, er bogen i sin nye udgave revideret grundlæggende med betoning af alle de nye regler.
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