
 

Samværssager 
 

Alle børn har ret til samvær med den forælder, som barnet ikke bor sammen 

med. 

 

 | Grønlands Domstole |   



Side 1 

HVAD ER SAMVÆR? 

Det er vigtigt for et barn, at det har kontakt med sine forældre. Det gælder også 

selv om forældrene ikke bor sammen. Kredsretten kan dog ikke tvinge en forælder 

til at være sammen med sit barn. 

 

Den forælder, der ikke bor sammen med barnet kan anlægge en sag om samvær 

ved kredsretten, hvis forældrene ikke kan blive enige.  

 

Samværet vil afhænge af familiens muligheder. Det er ikke så nemt at rejse mellem 

byerne i Grønland, og derfor kan der gå lang tid imellem, at barnet besøger den 

forælder, som det ikke bor hos. Man kan derfor bede kredsretten om at fastsætte 

samvær, der skal foregå over telefonen eller via internettet. 

 

Når kredsretten skal afgøre sagen, vil retten sætte fokus på barnets trivsel og ret til 

samvær.  

 

Forældrene skal ikke kontakte retten, hvis de er enige om, hvordan samværet skal 

gennemføres. 

 

 

 

 

HVOR SKAL MAN ANLÆGGE EN SAG OM SAMVÆR? 

Sagen skal anlægges ved kredsretten i den by, hvor barnet bor.  

 

SAGENS FORLØB 

Når kredsretten har modtaget en stævning, bliver den sendt til modparten 

sammen med en indkaldelse til et forberedende møde. 

 

Modparten kan komme med et skriftligt svar inden retsmødet. Svaret skal sendes 

til den kredsret, der har indkaldt til retsmøde.  

 

Det forberedende møde er en samtale med en dommer, hvor dommeren kan 

vejlede parterne om reglerne og om sagens forløb. På mødet vil dommeren 

vurdere, hvilke oplysninger, der skal indhentes i sagen. Du kan læse mere 

nedenfor om de oplysninger, der kan indhentes. Hvis, parterne bliver enige på det 

forberedende retsmøde, kan sagen slutte her. 

 

I skal kun kontakte retten, hvis I ikke kan blive enige. 

Det er vigtigt, at stævningen er udfyldt med de korrekte kontaktoplysninger og adresser på parterne.   

Ellers kan stævningen afvises. 

 



Side 2 

Hvis parterne ikke bliver enige, vil sagen blive udsat på, at retten indhenter 

oplysninger.  

 

På det forberedende møde aftales, hvornår der skal holdes hovedforhandling i 

sagen. Hovedforhandlingen er det sidste møde, der holdes før sagen bliver afgjort 

af retten. 

 

Hvis parterne har advokater, vil advokaterne deltage i alle retsmøder.  

 

SAGENS OPLYSNINGER 

Kredsretten kan beslutte på det forberedende retsmøde, at der skal indhentes 

yderligere oplysninger: 

• Udtalelser fra Kommunens forvaltning for børn- og familie m.v.  

• Udtalelser fra daginstitution og skoler. 

• Samtale med barnet sammen med en psykolog, der er vant til at tale med 

børn. Der holdes normalt samtaler med børn fra de er omkring 7 år gamle.  

• I sager, hvor der er behov for flere undersøgelser, kan retten indhente en 

børnesagkyndig undersøgelse. Disse sager vil tage længere tid at 

gennemføre, fordi psykologen vil foretage en grundig undersøgelse af, 

hvordan barnet har det.  

 

SAGSBEHANDLINGSTID 

Det er kredsrettens mål at gøre sagen færdig inden 6 måneder efter, at den er 

modtaget i kredsretten. 

 

FRI PROCES 

Hvis man ikke har råd til at betale en advokat, kan man søge om fri proces.  

 

Fri proces kan søges hos Rigsombudsmanden i Grønland, tlf.: 321001. hjemmeside: 

https://www.rigsombudsmanden.gl/media/9967/ansoegning-om-fri-proces-dk.pdf  

 

Hvis man får fri proces, betaler staten udgifterne til advokaten. Den der har fri 

proces skal selv kontakte den advokat, som de gerne vil have til at hjælpe dem i 

sagen. Find en advokat på domstolenes hjemmeside på www.domstol.gl 

 

KONTAKT 

Er du i tvivl om noget, eller har du brug for vejledning, er du velkommen til at 

kontakte kredsretten eller ring på telefon: 36 38 00 

https://www.rigsombudsmanden.gl/media/9967/ansoegning-om-fri-proces-dk.pdf
http://www.domstol.gl/

