Separation og skilsmisse
Hvad er separation og skilsmisse?
Hvor skal sagen anlægges?
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HVAD ER SEPARATION OG SKILSMISSE
En ægtefælle, der ikke mener at kunne fortsætte ægteskabet, har ret til separation.
En ægtefælle har efter 6 måneders separation ret til skilsmisse, hvis ægtefællerne er
enige om det. Er ægtefællerne ikke enige, har man ret til skilsmisse efter 1 års separation.
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.
Skilsmisse betyder, at ægteskabet opløses, så ægtefællerne ikke længere er gift.
Man kan blive skilt, hvis én af disse betingelser er opfyldt:
•
•
•
•

Når man på grund af uoverensstemmelse har levet adskilt i mere end 2 år.
Når den ene ægtefælle har været utro eller deltaget i et lignende seksuelt
forhold.
Når den anden ægtefælle har udøvet forsætlig vold af grovere karakter over
for dig eller jeres børn.
Når den ene ægtefælle har indgået nyt ægteskab i strid med loven (bigami).

HVORDAN ANLÆGGER MAN EN SAG OM SEPARATION ELLER
SKILSMISSE?
Hvis ægtefællerne er enige om separation eller skilsmisse, skal de kontakte Rigsombudsmanden i Grønland. Tlf: 321001, hjemmeside: https://www.rigsombudsmanden.gl
Kan ægtefællerne ikke blive enige, kan de udfylde en stævning, som kan hentes i
kredsretten.
Man skal skrive i stævningen, om man ønsker at blive separeret eller skilt. Man skal
desuden skrive, om man ønsker ægtefællebidrag.
Hvis I er enige, skal I kontakte Rigsombudsmanden.
Hvis I er uenige, skal I udfylde en stævning og indlevere den til kredsretten.
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.
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HVOR SKAL MAN ANLÆGGE EN SAG OM SEPARATION ELLER
SKILSMISSE?
Sagen skal anlægges ved kredsretten i den by, hvor modparten bor. Hvis for eksempel manden ønsker at blive separeret eller skilt, skal sagen anlægges der, hvor hustruen bor.
Hvis I har børn under 18 år, kan der anlægges en særlig sag om forældremyndighed
- se mere i vejledningen om forældremyndighedssager.
SAGENS FORLØB
Når kredsretten har modtaget en stævning, bliver den sendt til modparten sammen
med en indkaldelse til et forberedende retsmøde.
Modparten kan komme med et skriftligt svar inden retsmødet. Svaret skal sendes
til den kredsret, der har indkaldt til retsmødet.
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 afsluttes 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 afholdes 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 du ønsker dig en advokat og 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 eller på Sullissiviks hjemmeside:
https://www.sullissivik.gl/Emner/Politi_og_retsvaesen/Fri_proces_Generelt_om_og_ansoegning?sc_lang=da-DK&mupid=Sermersooq
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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
med 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 ringe på telefon: 36 38 00.
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