Velkommen til familieretten
- når forældre går fra hinanden
Når forældre går fra hinanden, kan der opstå uenigheder. For eksempel om hvor
børnene skal bo, eller hvor meget de skal se forældrene hver især. Et familieretligt forløb er skabt til at hjælpe familier med at finde en løsning på uenighederne.
De familieretlige forløb om forældreansvar, skilsmisse, børnebidrag mv. starter
alle i Familieretshuset (tidligere Statsforvaltningen) inden de eventuelt kommer i
familieretten. Hvis forældrene efter forløbet i Familieretshuset fortsat er uenige,
og Familieretshuset ikke kan afgøre deres sag, sender Familieretshuset sagen
videre til familieretten.
Familieretshuset sender også sagen til familieretten, hvis Familieretshuset har
truffet en afgørelse, som en af forældrene klager over.
Familieretten er en afdeling i den lokale byret.
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Barnet og familien i centrum
Familieretten og Familieretshuset har etableret et overordnet samarbejde for at
sikre, at familierne oplever det nye familieretlige system som ét samlet forløb.
I familieretlige forløb vil hensynet til barnet veje tungest. Forløbet i familieretten
er tilpasset, sådan at børns forhold bliver belyst på en relevant og hensynsfuld
måde. Dommerne i familieretterne er vant til at sætte sig ind i og tage stilling til
sager, som er følsomme og svære for de involverede parter, og hvor børn er en
del af konflikten.
Det skal være trygt, når børnene møder i familieretten. Derfor er der indrettet
særlige lokaler med fokus på børns behov.

Advokat

I familieretten vælger de fleste forældre at have en advokat, som kan rådgive
dem om processen og repræsentere dem i retten. Der er ikke noget krav om at
være repræsenteret af en advokat.
Man skal som udgangspunkt selv betale udgiften til advokat. Det er muligt at
søge om fri proces, hvilket betyder, at staten betaler advokatudgiften. Det afhænger af ens økonomi, om man kan få bevilget fri proces.

Klagesag
Hvis Familieretshuset har truffet en afgørelse fx om samvær eller børnebidrag,
som en forælder ønsker at klage over, skal klage indgives til Familieretshuset.
Familieretshuset sender herefter sagen til familieretten, hvor en dommer vil
vurdere sagen på ny.
I nogle tilfælde vil dommeren bede om flere oplysninger. Dommeren kan også
indkalde forældrene til at møde i familieretten. Når sagen er klar, vil dommeren
afsige dom.
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Vi er enige om samvær,
bopæl og forældremyndighed.

Vi registrerer aftale over
nettet og behøver ikke
mødes i Familieretshuset.

Vi er IKKE enige om samvær,
bopæl og forældremyndighed.

En børnesagkyndig
kontaktperson kan have
samtaler med børnene for at
forstå deres sitiuation.

Vi er SLET IKKE enige og har
måske også andre udfordringer.

Familieretshuset hjælper
med familiens konflikt og
udfordringer og gør sagen
klar til familieretten.

De fleste kontakter
en advokat.

En dommer vurderer sagen.

Der er eventuelt en samtale med børnene,
hvor dommeren og børnesagkyndig er til stede.

Vi går fra hinanden.
Hvad nu med børnene,
samvær, bopæl og
forældremyndighed?

Vi modtager svar digitalt.

Retsmøde, som kan munde ud i,
at forældrene indgår aftale.

Mægling mellem forældre.

Familieretshuset hjælper
os med at blive enige.

Vi når ikke frem til en
løsning i Familieretshuset.

Hvis forældrene fortsat ikke er enige, træffer
dommeren en afgørelse, der eventuelt
kan ankes til landsretten.

Når Familieretshuset ikke har kunnet
træffe afgørelse
I de sager, hvor Familieretshuset ikke har kunnet træffe en afgørelse, indbringer
Familieretshuset sagen for familieretten.
Her vil dommeren vurdere, om der skal indhentes ny og mere information.
Dommeren vil typisk holde et telefonmøde med forældrenes advokater for at
finde ud af, hvordan sagen bliver behandlet bedst muligt. Dommeren vil tilpasse
sagens forløb, så det passer til familiens situation. Der er fire gængse modeller,
som dommeren ofte vil vælge imellem.
A: EN MODEL ER ”FORLIGSMETODEN”, hvor dommeren holder et møde med
forældre, deres advokater og en børnesagkyndig. Her kan forældrene fortælle
om deres opfattelse af situationen med fokus på barnet. Målet med dette forløb
er at tale sig frem til den løsning, der er bedst for barnet.
Lykkes det ikke at opnå enighed om en løsning, kan dommeren indkalde til en
hovedforhandling, hvor forældrene har mulighed for at afgive forklaring. Herefter
vil dommeren afgøre sagen.
B: ET ANDET MULIGT SAGSFORLØB foregår så vidt muligt over en dag.
Dommeren indkalder forældre og deres advokater til et forberedende møde, hvor
en børnesagkyndig deltager. Forældrene har mulighed for at afgive forklaring,
hvorefter dommeren og den børnesagkyndige har en samtale med barnet.
Dommeren og den børnesagkyndige vil fortælle forældrene om indholdet af samtalen. Herefter vil dommeren ofte høre, om forældrene kan nå til enighed. Hvis
det ikke er tilfældet, vil dommeren afgøre sagen.
C: ET TREDJE MULIGT SAGSFORLØB er, at dommeren indkalder forældrene
til en hovedforhandling uden et forberedende møde. Forældrene får mulighed for
at afgive forklaring, og advokaterne fremfører deres synspunkter.
Dommeren og en børnesagkyndig kan inden eller efter hovedforhandlingen have
en samtale med barnet. Herefter vil dommeren afgøre sagen.
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Der er ni afdelinger i Familieretshuset og 24 familieretter i Danmark. Hvilken afdeling i
Familieretshuset og evt. familieret en sag bliver tilknyttet afhænger bl.a. af, hvor forældre
og børn bor. Familieretshuset vil give forældrene besked, når deres sag er oprettet.

D: ENDELIG ER DER MULIGHED FOR RETSMÆGLING, hvor en retsmægler
mødes med forældrene for at finde frem til en løsning på konflikten. Det forudsætter, at forældrene er indstillede på at deltage i mægling, og at dommeren
vurderer, at forældrenes uoverensstemmelser kan løses ad denne vej.

Børnesamtale
Hvis barnet er i skolealderen, kan der i familieretten være en børnesamtale for
at høre barnet og få belyst barnets forhold. Det er en børnesagkyndig, der er
uddannet til at tale med børn, som står for samtalen med barnet. Dommeren er
også til stede.
Familieretten har fokus på, at det skal være trygt for børnene, hvis de skal møde
i retten. Den børnesagkyndige vil så vidt muligt være den samme, som barnet
kender fra Familieretshuset.

Mere information om familieretlige forløb
Dommen i familieretten kan i nogle sager ankes til landsretten. I andre sager
skal der søges tilladelse til at anke gennem Procesbevillingsnævnet. Læs om
muligheder for at anke på domstol.dk
Find mere information om det familieretlige forløb:
▪▪ På Familieretshuset hjemmeside: www.familieretshuset.dk
▪▪ På Danmarks Domstoles hjemmeside: www.domstol.dk
▪▪ Alle sager i familieretten vil blive oprettet på minretssag.dk, hvor
forældrene med Nem ID skal logge ind og følge sagen, finde afgørelser,
mødeindkaldelser m.m.
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