
Sech trennen oder scheede loossen, wat kascht dat? 

 
Eng Trennung oder Scheedung ass am Allgemengen e penibele Moment an 

engem sengem Liewen.  
Hei sinn déi 5 wichtegst Schrëtt fir Iech um finanzielle Plang ze preparéieren. 
 

1. Stellt e Bilan vun Ärer finanzieller Situatioun op 
Är finanziell Situatioun hänkt vun Ärem Régime matrimonial a vun der Opdeelung 

vum Verméigen an Ärer Koppel of. 
 
 Zu Lëtzebuerg ginn et dräi Forme vu Régime matrimonial: 

- de gesetzleche Regime oder Régime légal, deen ënnerscheet tëschent dem 
Patrimoine, dee jiddwer Conjoint gehéiert an dem gemeinsame Patrimoine 

- de Regime vun der Giddertrennung oder Régime de séparation des biens, 
bei deem d’Biene vun de Conjointë a zwee Patrimoinnen opgedeelt ginn: 
Ären eegenen an dee vun Ärem Conjoint 

- de Regime vun der universeller Communautéit oder Régime de la 
communauté universelle, dee keen Ënnerscheed mécht tëscht de Biene 

vun deem engen oder deem aneren: et fält alles an de gemeinsame 
Patrimoine.  

 
Bei deenen zwee éischte Regimmen musst Dir noweise kënnen, wéi eng Bienen 
Iech perséinlech gehéieren (Rechnungen, Acte de propriété, Inventaire vum 

Notaire).  
 

2. Schützt Är Avoiren op der Bank 
 
Individuell Konte ginn autonom geréiert a funktionéieren nëmme mat Ärer 

Ënnerschrëft eleng an ënnert Ärer exklusiver Verantwortung. Wann Äre Conjoint 
eng Procuratioun op dëse Kont oder dës Konten huet, da maacht déi sou schnell 

wéi méiglech réckgängeg. 
 
Am Fall vun engem gemeinsame Kont ass et am einfachsten, deen 

zouzemaachen. Denkt awer drun, dass e gemeinsame Kont of benotzt gëtt, fir 
déi lafend Ausgabe vum Stot ze bezuelen, an dass dofir oft Ordre-permanenten 

oder Domiciliatiounen iwwer dee Kont lafe fir regelméisseg Rechnungen ze 
bezuelen. 
 

Vergiesst net dat selwecht och mat Äre Bankkaarten an den Avoiren, déi am 
Coffer deposéiert sinn, ze maachen. 

 
3. Regelt all d’Froen am Zesummenhang mat Ärer Wunneng, Äre 
Kreditter an Äre Versécherungen 

 
Déi wichtegst Punkte betreffen Är Wunneng an de Crédit hypothécaire deen 

domat verbonnen ass. Dir hutt dräi verschidde Méiglechkeeten: 
- entweder Dir behaalt déi gemeinsam Wunneng an iwwerhuelt de 

Remboursement vum Crédit hypothécaire eleng; 

- oder Dir decidéiert, d’Haus ze verkafen an de Crédit hypothécaire 
fréizäiteg, mat den eventuelle Penalitéiten, zeréckzebezuelen; 

- oder Dir decidéiert, Är Wunneng ze behalen an de Crédit hypothécaire 
zesummen zeréckzebezuelen. 



 

Loosst Iech vun Ärem Banquier an Ärem Assureur beroden, éier Dir iergendeng 
Decisioun huelt. 

 
4. Denkt un d’Avoire vun Äre Kanner 
 

D’Spuerkonte vun Äre Kanner si bis zu hirem 18. Joer blockéiert, ausser an 
Ausnahmefäll, déi vu Bank zu Bank ofhänken.  

 
Wat d’Versécherungsverträg ubelaangt, hei ginn et zwou Méiglechkeeten, wann 
Dir an Äre Conjoint Versécherungsnehmer sidd: 

- entweder leeft de Vertrag bis zu der Echéance, ouni dass 
d’Versécherungsnehmer geännert ginn; 

- oder ee vu Iech wëll aus dem Vertrag erausklammen. An deem Fall brauch 
een awer den Accord vu béide Parteien. Duerch dës Operatioun kënnen 
ausserdeem Fraisen entstoen, well en neie Vertrag ënnerschriwwe gi 

muss. 
 

5. Eng Verhandlung ass ëmmer besser wéi eng Konfrontatioun 
 

Dir kënnt Iech och trennen ouni Iech scheeden ze loossen. Bei enger Séparation 
de corps mussen d’Conjointen net méi zesumme liewen, déi aner Flichten aus 
dem Bestiednis bleiwen awer bestoen. A wann eng Scheedung fir Iech déi eenzeg 

Léisung ass, da loosst Iech an engem Mediatiounszentrum oder vun Affekote 
beroden a probéiert, eng Eenegung am Gudden ze fannen, éier Dir Iech op e 

laangt a käschtenintensiivt Geriichtsverfahren aloosst. 
 
 

 


