
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det skal du vide om 
separation og skilsmisse 

 
Hvad er separation og skilsmisse?  
Hvor skal sagen anlægges?  
Sagens forløb 
 
 

 

 

 

 

 



 
Hvad er separation og skilsmisse 
En skilsmisse betyder, at ægteskabet opløses, så ægtefællerne ikke længere er gift. 
 
Man kan kun blive skilt, hvis en af disse betingelser er opfyldt: 

 Man har levet adskilt i 2 år eller mere, fordi man er uenige  

 Man har været separeret i mindst ½ år 
o Ønsker den anden ægtefælle ikke at blive skilt, skal man være 

separeret i mindst 1 år 

 Den anden ægtefælle har: 
o Været utro eller 
o Begået vold mod dig eller jeres børn 

 
Man kan altid søge om separation, hvis man ikke ønsker at leve sammen med sin 
ægtefælle. Separation er en slags tænkepause indtil man kan blive skilt. En 
separation bortfalder automatisk, hvis ægtefællerne flytter sammen 
 
Hvordan anlægger man en sag om skilsmisse eller separation ved kredsretten? 
Hvis, ægtefællerne er enige om separation eller skilsmisse, skal de kontakte 
Rigsombudsmanden i Grønland. Tlf: 321001, hjemmeside: www.stm.dk  
 
Kan ægtefællerne ikke blive enige, kan de udfylde en stævning, som kan hentes i 
Kredsretten eller på vores hjemmeside: [Vi mangler at få lagt stævningen til 
skilsmissesagerne på hjemmesiden].  
 
Man skal skrive i stævningen, om man ønsker at blive skilt eller separeret. Man skal 
desuden skrive, om man ønsker bidrag. 
 

http://www.stm.dk/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hvor skal man anlægge en sag om skilsmisse eller separation 
Sagen skal anlægges ved kredsretten i den by, hvor modparten bor. Hvis for 
eksempel manden ønsker at blive skilt eller separeret, skal sagen anlægges der, 
hvor hustruen bor. 
 
Hvis I har børn under 18 år, skal der anlægges en særlig sag om forældremyndighed 
- se mere i vejledningen om forældremyndighedssager. 
 
Hvad skal man have med som bilag, når man anlægger en sag 
Sammen med stævningen skal man aflevere sin vielsesattest som bilag. Hvis man 
ikke har vielsesattesten, kan man bede om en kopi hos præsten eller ved den 
kommune, hvor man blev gift. 
 
Er I allerede separeret ved Rigsombudsmanden eller ved Kredsretten, skal 
bevillingen eller dommen vedlægges som bilag. 
 
Hvis man ikke vedlægger disse bilag, bliver sagen afvist i Kredsretten.  
 
Har du andre vigtige bilag til sagen, for eksempel kopi af anmeldelsesrapport til 
Politiet, skal du også vedlægge dem.  
 
Sagens forløb 
Når kredsretten har modtaget en stævning, bliver den sendt til modparten sammen 
med en indkaldelse til et forberedende retsmøde. 
 

Hvis I er enige, skal I kontakte Rigsombudsmanden 
 
Det er vigtigt, at stævningen er udfyldt med de korrekte 
kontaktoplysninger og adresser på parterne.   
 
Du skal skrive i stævningen, om du vil separeres eller skilles 
 
Du skal vedlægge:  

 Vielsesattest  

 En dom eller bevilling om separation 

 Andre relevante bilag  
 
 
 



Modparten kan komme med et skriftligt svar inden retsmødet. Svaret skal sendes 
til den kredsret, der har indkaldt til retsmøde.  
 
Det forberedende retsmøde, er en samtale med en dommer, hvor dommeren kan 
vejlede parterne om reglerne og om sagens forløb. Hvis, parterne bliver enige på 
det forberedende retsmøde, kan sagen slutte her. 
 
Hvis parterne ikke bliver enige, vil sagen blive udsat på, at parterne indhenter de 
oplysninger, som de vil bruge i sagen. 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 
 
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: 
www.stm.dk  
 
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 

 

http://www.stm.dk/
http://www.domstol.gl/

