Forældremyndigheds‐ og samværsager

Obs: Afgiftfri, jf. rpl. §716
Fm‐01

STÆVNING
Da det ikke har været muligt at opnå enighed eller indgå aftale ved Rigsombudsmanden, i
Grønland, anlægger jeg sag ved:
Kredsretten hvor barn/børnene har bopæl:
Sagsøger (* = påkrævet udfyldning)
Fulde navn *
Cpr. Nr. *
Adresse *
Post nr. & by *
Tlf.‐ eller mobil nr. *

(eks. Qaasuitsoq‐ Qeqqa‐ Sermersooq‐ Kujalleq Kredsret)

E‐mail *

Anlægger sag mod
Sagsøgte (* = påkrævet udfyldning)
Fulde navn *
Cpr. Nr. *
Adresse *
Post nr. & by *
Tlf.‐ eller mobil nr. *

E‐mail *

Oplysninger på barn/børn: (* = påkrævet udfyldning)
Barnets navn *
Cpr. Nr. *

Adresse, post nr. & by *

Min påstand er:

(Sæt kryds ved hvad du ønsker at opnå)

FORÆLDREMYNDIGHED
Fuld forældremyndighed
Fælles forældremyndighed (kun hvis du ikke har del i forældremyndigheden)
Midlertidig forældremyndighed (mens din sag behandles)
BARNETS BOPÆL
Varig bopæl
Midlertidig bopæl (mens din sag behandles)

Sæt kryds
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SAMVÆR M.V.
Samvær
Midlertidig samvær (mens din sag behandles)
Anden kontakt (eks. Telefonsamtaler, videoopkald, brevveksling eller foto m.m.)
Midlertidig anden kontakt (mens din sag behandles)
Afgørelse om udlandsrejser (Inkl. DK & Færøerne. Der er fælles forældremyndighed, men vi er ikke enige)
Afgørelse om barnets/børnenes personlige forhold (eks. religion, foreninger, risikobetonet fritidsaktiviteter)
Oplysninger om barnet/børnene: (* = påkrævet udfyldning)
Jeg er forælder til barnet/børnene *

Ja:

Sæt kryds
Nej:

Ja:

Nej:

Ja:

Nej:

Hvis nej, hvilken relation har du så:

Er barnet/børnene bortadopteret? *
Er barnet/børnene anbragt uden for hjemmet? *
Hvis ja, kredsretten kan ikke behandle sager om samvær og anden kontakt, hvis barnet er
anbragt uden for hjemmet efter reglerne i den sociale lovgivning.

Begrundelsen for min påstand er:
(kort forklaring om de faktiske forhold, som støtter påstanden. Er der tidligere blevet truffet afgørelse – skal denne vedlægges)

Der skal som minimum vedlægges:
1. Bevis for nuværende forældremyndighed
2. Kopi af udskrift af retsbogen om faderskabsanerkendelse(‐er)/faderskabsdom(‐me)
3. Kopi af afgørelser/beslutninger vedrørende barnet/børnene afsagt af Rigsombudsmanden,
Statsforfatningen eller Domstolene.
4. Barnets/børnenes dåbsattest

Dato:

Sagsøgers underskrift:

(OBS! Original underskrift påkrævet)
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Vejledning til udfyldelse af Stævning
Stævning
En stævning er den måde du starter en sag ved retten.
Stævninger bruges i civile sager.

Hvis du ikke kender adresse til sagsøgte, kan du indhente den
ved folkeregister, efter cpr‐lovens §42, stk. 1. Indhentning af
navn og adresse koster 52 kr.

Når du afleverer en stævning i en familiesag, er det fordi I
ikke har kunnet blive enige om forældremyndighed, samvær
(alene for ikke‐bopælsforælder eller nærmeste pårørende),
barnets/børnenes bopæl, fastsættelse af anden kontakt,
udlandsrejse og/eller barnets/børnenes personlige forhold,
ved mødet hos Rigsombudsmanden i Grønland.

Har du yderligere oplysninger, som kan bidrage til en
hurtigere og mere effektiv sagsbehandling bør du oplyse
disse.

Parter
En part er det ord, retten anvender for at beskrive de
personer, som sagen handler om. Den person, der afleverer
stævningen i kredsretten, bliver kaldt for sagsøger. Den
person, som sagen startes mod, bliver kaldt for sagsøgte.
Påstand
I feltet om påstand skal du beskrive, hvad du ønsker at opnå
ved sagen hos kredsretten.
Din påstand kan for eksempel være, at du ønsker et forhold
omkring barnet/fællesbørn ændret. Det kunne være, at den
nuværende forældremyndighed ønskes ændret, at du
ønsker ret til samvær, barnets bopæl ændres og så videre.
Når du har udfyldt stævningen og afleveret den med
enslydende kopi, vil kopien blive sendt afsted til den
sagsøgte. Sagsøgte vil blive opfordret til, at svare på de
påstande, som står i stævningen. Derefter bliver I indkaldt til
et forberedende retsmøde.
Vejledning
Hvis du ønsker det, kan kredsretten vejlede dig om
udfyldelse af stævningsblanketten.
Retsvæsenet tilbyder ikke længere retshjælp. Du kan dog
henvende dig til www.IKIU.gl eller til en advokat.
Du har desuden mulighed for at søge om fri proces, hvis du
opfylder kravene dertil. Ansøgning om fri proces skal sendes
til Rigsombudsmanden.
Såfremt du ønsker hjælp til at vælge en advokat, kan du ved
retten få udleveret en liste over beneficerede advokater.
Stævningens indhold
Din stævning skal indeholde følgende oplysninger (disse
fremgår også af blanketten):
Sagsøgers
 Fulde navn
 Fulde bopælsadresse
 Evt. telefon‐/mobil nr. og e‐mail
Sagsøgtes
 Fulde navn
 Fulde bopælsadresse, og evt. postboks



Postadresse, hvortil meddelelse til sagsøgte kan
sendes og hvor der kan ske personlig forkyndelse
Evt. telefon‐/mobil nr. og e‐mail

Stævning skal desuden indeholde følgende:
 Sagsøgers påstand
 Begrundelser for påstanden
 Bevis for nuværende forældremyndighed,
 Kopi af barnet/børnenes dåbsattest,
 Udskrift af retsbogen om faderskabsanerkendelse /
faderskabsdom
 Kopi af afgørelser/beslutninger vedrørende
barnet/børnene afsagt af Rigsombudsmanden,
Statsforvaltningen eller Domstolene.
Opkrævning af Retsafgift
Der skal ikke betales retsafgift for denne type sager, jf.
Retsplejelovens §716.
Det videre sagsforløb
Når du har afleveret din stævning, vil I blive indkaldt til et
forberedende retsmøde. Sagsøgte opfordres til skriftligt at
besvare din stævning inden retsmødet, men dette er ikke et
krav.
Kredsretten kan bestemme, at der er behov for yderligere
bemærkninger fra dig eller din modpart.
Hvis ikke parterne undervejs bliver enige, afsluttes sagen
med en hovedforhandling. Under hovedforhandlingen vil I
blive bedt om at fortælle nærmere om jeres sag.
Kredsretten afsiger dom på baggrund af de oplysninger,
som bliver givet under hovedforhandlingen.
Det kan undervejs i sagen blive nødvendigt at få udtalelser
fra de sociale myndigheder omkring barnet/børnene/
familien. Barnet/børnene i sagen kan også – afhængigt af
alder og med udgangspunkt i barnets bedste ‐ blive hørt i
sagen. Dette sker ved en eventuel Børnesagkyndig
undersøgelse.
Reglerne
Du kan læse nærmere om hvordan civile sager kører ved
kredsretterne og bliver afgjort i kapitel 17, 18, 19 og 27 i
retsplejeloven for Grønland, lov nr. 305 af 30. april 2008 med
senere ændringer.
Denne kan findes på både grønlandsk og dansk på følgende
hjemmeside:
file:///C:/Users/epe/Downloads/Bekendtg%C3%B8relse%20
nr%201581%20af%2016%20december%202016%20om%2
0retsplejelov%20for%20Gr%C3%B8nland%20(3).pdf

