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Spørg eksperten

Hvert 3. barns rådgivere har 
arbejdet i Statsforvaltningen, 
Ankestyrelsen og kommunen. 
Vi kender derfor skilsmisse- og 

børneområdet bedre end 
nogen anden aktør.

Vi har et solidt greb om 
reglerne og et særegent indblik i 
myndighedernes forvaltning af 
reglerne og myndighedernes 

måde at tænke på - og vi deler 
gerne ud af den viden. 

Denne gratis folder giver dig et 
indblik i reglerne omkring:

RETSSAGER

HVORDAN FOREGÅR  
  EN FAMILIERETLIG 
          RETSSAG?
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Retssager i praksis

Særligt om forældre-
myndighed & bopæl
Sager om forældremyndighed og bopæl afgøres af byretten. I 
kan dog aldrig selv starte denne type af sag ved retten. Er I 
uenige, skal sagen starte i Statsforvaltningen.

Statsforvaltningen skal finde ud af, om I kan blive enige med 
deres hjælp. De kan bl.a. tilbyde børnesagkyndig rådgivning 
eller konfliktmægling. Kan I ikke blive enige, sender 
Statsforvaltningen sagen for retten - typisk på vegne af den 
forælder, der har indgivet ansøgningen. Med Statsforvaltnin-
gens fremsendelse anses den pågældende forælder for at have 
anlagt sagen hos retten.

Når sagen kommer for retten, kan dommeren bestemme, at dit 
barn skal tale med en børnesagkyndig. Målet er at høre barnets 
ønsker og give det mulighed for at komme til orde. Dommeren 
vil i de fleste tilfælde overvære samtalen.

Midlertidig afgørelse
Selvom sagen sendes for retten, kan du altid anmode Stats-
forvaltningen om at træffe en midlertidig afgørelse. En 
midlertidig afgørelse gælder, indtil retten har besluttet sig 
for, hvad sagen skal ende med. Statsforvaltningen kan altså 
bestemme, hvor barnet skal være, mens sagen er i retten. Vi 
anbefaler altid, at der indgives en sådan midlertidig ansøgning.

Sager omkring udlevering af barnet i henhold til et fastsat 
samvær afgøres i fogedretten. Hvis et barn ikke udleveres til 
eller tilbageleveres efter endt samvær, kan man altså bede 
fogedretten om hjælp. 

Hjælpen forudsætter, at Statsforvaltningen har fastsat 
samvær (en samværsresolution), eller at I som forældre 
har indgået en skriftlig aftale om samvær, hvori der står, at 
fogedretten kan tvangsfuldbyrde aftalen.

Fogedretten indkalder jer typisk til et møde. Her vil man 
forsøge at få jer til at løse sagen ved en frivillig aftale. 
Lykkes det ikke, kan fogedretten gøre flere ting, som f.eks.
at pålægge tvangsbøder. Bøden bortfalder, hvis dit barn 
bliver udleveret/tilbageleveret. Fogedretten kan også 
beslutte, at hente barnet med hjælp fra politiet.

Dommeren kan bestemme, at han/hun skal tale dit barn. 
Det vil da (oftest) ske sammen med en børnesagkyndig 
eller en repræsentant fra kommunen. 

Fogedretten kan også bestemme, at der skal være erstat-
ningssamvær, dvs. samvær, der erstatter et samvær, der 
ikke har kunnet udøves.

Udlevering til samvær

Den forælder, der anlægger en retssag, gør det ved at 
indgive en stævning til retten. En stævning er et brev, hvori 
forælderen anfører sine krav (“påstande”). Forælderen er 
herefter “sagsøger”.

Retten sender stævningen til den anden forælder (“sag-
søgte”). Det hedder “forkyndelse”, når den anden forælder 
bliver oplyst om stævningen. Forkyndelser sker typisk ved, at 
en stævningsmand personligt giver stævningen til den anden 
forælder, men det kan f.eks. også ske ved brev eller telefonisk. 

Hvis den sagsøgte ikke mener, at sagsøgerens oplysninger 
er rigtige, giver vedkommende retten besked. Det gøres 
skriftligt i et brev, som kaldes et “svarskrift”.

Retten tager nu beslutning om, hvordan sagens forberedelse 
og behandling skal foregå. Der tages også stilling til, om 
man vil holde et forberedende møde, hvor sagens problem-
stillinger drøftes og klarlægges. Sagen bliver typisk forberedt 
gennem skriftlige processkrifter og eventuelt møder. 
Processkrifterne består oftest af en “replik”, hvor sagsøgeren 
svarer på sagsøgtes svarskrift,, og en “duplik”, hvor sagsøgte 
svarer på replikken. I visse sager kan man dog også godt 
fremlægge yderligere processkrifter.

Når forberedelsen er slut, afholdes der et møde, som kaldes 
en “hovedforhandling”. Hovedforhandlingen er det sidste 
møde i sagen, inden retten afsiger sin dom.

Hovedforhandlingen indledes med, at begge forældre oplyser 
om deres krav i sagen (de “nedlægger påstande”). Retten 
beder oftest sagsøgeren om kort at redegøre for sagen, 
inkl. hvad man er uenige om. Herefter følger bevisførelsen, 
hvor forældrene og eventuelle vidner afgiver forklaring. Når 
bevisførelsen er afsluttet, har parterne lejlighed til at 
redegøre for deres syn på sagen i en afsluttede “procedure”. 
Retten vil herefter ofte søge at forlige sagen. Det enten ved 
et forligsforslag eller ved at komme med en tilkendegivelse.

Kan sagen ikke forliges, sluttes den ved, at retten afsiger 
dom hurtigst muligt. Dommen kan normalt ankes. 

“Retten giver sagsøgeren ret, 
hvis den sagsøgte ikke 
reagerer eller oplyser at være 
enig i de fremsatte krav.”



Praktisk information

Fri proces
Hvis jeres sag ender i retten, kan I søge om at få fri proces. Får 
du fri proces, betaler det offentlige nogle af de omkostninger, du 
har ved at føre sagen (“sagsomkostninger”).

Man kan kun få fri proces i sager, som føres i retten. Sager 
hos Statsforvaltningen og andre offentlige myndigheder er ikke 
omfattet. Det gælder også sager, som løses ved aftale uden 
om retten. 

Fri proces kan gives, hvis din økonomi berettiger det. Grænserne
for, hvor meget du må tjene, reguleres årligt. Du kan
læse mere på domstolenes hjemmeside:  www.domstol.dk.

Fri proces dækker kun én sag
Det er vigtigt at vide, at fri proces kun dækker én type sag. Har 
du flere sager, må du søge fri proces for hver sag. Fri proces 
til skilsmisse dækker f.eks. ikke arbejde forbundet med bodeling 
eller forældremyndighed.

Hvem skal have ansøgningen?
Man skal søge fri proces hos enten Statsforvaltningen, 
Civilstyrelsen eller retten. Det afhænger af situationen. Læs 
mere på www.domstol.dk (søg på “fri proces”).

I Hvert 3. barn er vi et team af professionelle, som bl.a. har 
specialiseret os i alt fra forældremyndighed, bopæl og sam-
vær til barnets rammer ved skilsmisse, børne- og relations-
mønstre, dynamikker i opbrudte familier, afkodning af børn mv. 
Vores mål er at yde en helhedsorienteret indsats. 

Hvis det skulle komme til en retssag, så samarbejder vi med 
dygtige familieretsadvokater over hele landet. 

Juridisk rådgivning
Vores juridiske rådgivere er jurister, der har arbejdet 
i Statsforvaltningen, Ankestyrelsen eller kommunen. 
De kender med andre ord reglerne og de tankegangen
bag de beslutninger, myndighederne træffer. De rådgiver,
bistår dig ved møder og skriver breve til myndighederne
for dig mv. De klæder jer også gerne på til at forstå
den nye juridiske virkelighed, som åbner sig når I overgår  fra
kernefamilie til opbrudt familie, hvor I bl.a. tildeles nye roller.

Psykologisk rådgivning
Vores psykologer har fokus på at hjælpe dig med at skærme
dit barn, så det  ikke kommer i klemme i voksenkonflikter.
Du kan f.eks. få praktiske redskaber  til at imødegå negativ
prægning af dit barn eller få hjælp til at italesætte svære
emner. De kan også give dig redskaber til at styrke jeres
kommunikation og samarbejde, ligesom de kan give dig red-
skaber til at se bag om den anden forælders handlinger mv. 

Du styrer slagets gang
Vi mener, at du bør sidde i førersædet på din sag ligesom du 
skal kunne gennemskue og styre økonomien forbundet med 
sagen. Derfor tager vi ikke den fulde bold og løber med den, 
som advokaterne gør. Vi løber kun med den bold, som du har 
behov for, at vi hjælper med. 

Vi skræddersyr med andre ord vores hjælp til dine konkrete 
behov. Samtidig har vi fokus på netop din situation samt dine 
og dit barns behov i processen. 

Hvert 3. barn støtter dig
Økonomien skal holde
Alle skal have råd til rådgivning med et højt fagligt 
niveau. Derfor har vi både lave priser og en unik beta-
lingsmodel, så du undgår økonomiske overraskelser.

Klippekort
Du køber et klippekort - vi bruger klip, når vi arbejder.
Du bestemmer i den forbindelse hvornår, hvordan og 
hvor meget, vi skal arbejde. Ubrugte klip tilhører selvfølgelig
dig - ikke os. Læs mere i vores forretningsbetingelser.

Min konto
Vores betalingsmodel centrerer sig om vores online kunde-
portal, som automatisk opretter en personlig kundekonto
til dig, første gang du logger ind på portalen. Du finder
portalen på vores hjemmeside www.h3b.dk (tryk “MIN SIDE”).
Her kan du bl.a. tanke klippekort op, følge dit forbrug af klip, 
se dine stamdata inkl. kontaktoplysninger, booke møder mv. 

Møder
Vores møder afholdes som udgangspunkt som telefon-
møde i et virtuelt mødelokale, men vi  kommer også gerne
til dig, hvis du skulle foretrække et personligt møde (der 
afregnes da for transport). Dine behov sætter dagsor-
denen.  

T: 6913 8800 - E: Info@h3b.dk - H: www.h3b.dk

 


