
 

Faderskabssager 
 

Det er vigtigt for et barn, at det kender sine forældre. Kredsretten behandler 

sager om faderskab for alle børn, der er født udenfor ægteskab. 

 

 | Grønlands Domstole |   



Side 1 

HVORDAN BEGYNDER SAGEN? 

Faderskabssagen begynder hos jordemoderen, som beder moren om at oplyse, 

hvem der er barnets far. Jordemoderen sender sagen videre til politiet, når barnet 

er født. Politiet taler med de mænd, som moren har oplyst kan være far til barnet. 

Derefter bliver sagen sendt til kredsretten.  

 

Hvis en af de mænd, som politiet kontakter, anerkender, at han er far til barnet, 

kan sagen hurtigt afsluttes i kredsretten.  

 

Er der flere mulige fædre, eller er der ingen, der anerkender faderskabet, er det 

kredsrettens opgave at fastslå, hvem der er far til barnet. Kredsrettens afgørelse 

træffes efter en DNA undersøgelse af barnet, moren og de mulige fædre.  

 

SAGENS FORLØB 

Moren indkaldes til en samtale, når kredsretten har fået oplyst fra Landslæge-

embedet, hvornår barnet kan være undfanget. 

 

Samtalen holdes for lukket døre, så der er ingen andre der får at vide, hvad moren 

fortæller på mødet. Moren bliver bedt om at fortælle, hvem hun har haft samleje 

med i den periode, hvor barnet er undfanget.  

 

Det er vigtigt for et barn, at det kender sin far. Derfor er det meget vigtigt, at 

moren oplyser om alle de mænd, der kan være barnets far.  

 

Moren bliver også spurgt, om hun ønsker at få bidrag. Du kan læse mere om 

bidrag i den pjece, der handler om bidrag.  

 

Kredsretten indkalder de mænd, som moren har nævnt til en samtale. Mændene 

taler med sagsbehandleren hver for sag. Samtalerne med mændene holdes også for 

lukkede døre, så de personer, der arbejder med sagen i kredsretten, må ikke 

fortælle til andre, hvad der er blevet sagt under samtalen.  

 

Efter samtalen skal moren og de mænd, der kan være far til barnet skrive under på 

en blanket. Denne blanket skal bruges til at genkende personerne, når de får taget 

blodprøve. 

 

BLODPRØVER 

Moren, barnet og de mænd, der kan være barnets far, har pligt til at afgive en 

blodprøve. Denne blodprøve skal bruges til en DNA undersøgelse, som viser, om 

en af de undersøgte mænd er far til barnet. 



Side 2 

Sygehuset indkalder moren og mændene for at tage en blodprøven. Hvis en af 

parterne ikke møder op, kontakter sygehuset kredsretten. En person, der ikke 

møder op på sygehuset for at få taget blodprøve, vil normalt blive anholdt af 

politiet og bragt hen på sygehuset for at få taget blodprøven.  

 

SAGENS AFSLUTNING 

Sygehuset sender blodprøverne til Danmark, hvor DNA undersøgelsen bliver 

foretaget på Retsgenetisk Institut.  

 

Når kredsretten får resultatet af DNA undersøgelsen, bliver moren indkaldt til en 

ny samtale. Hvis undersøgelsen viser, at en af mændene er far til barnet, bliver 

faren også indkaldt. Faren vælger ofte at anerkende faderskabet, når DNA 

undersøgelsen viser, at han er far.  

 

De mænd, der ikke kan være barnets far, vil få et brev fra kredsretten.  

 

Begge forældre har pligt til at forsørge barnet. Hvis en af forældrene ikke betaler til 

barnet, kan kredsretten beslutte, at forælderen skal betale bidrag. Når kredsretten 

har besluttet, at en forælder skal betale bidrag, kan kommunen udbetale bidraget 

til den forælder, hvor barnet bor. Kommunen vil herefter kræve bidraget betalt af 

den forælder, der ikke har barnet hos sig.  

 

Forældrene har fælles forældremyndighed, hvis de har boet sammen indenfor de 

sidste 10 måneder før barnet blev født. Har forældrene ikke boet sammen inden for 

de sidste 10 måneder før barnet blev født, har moren forældremyndigheden alene.  

 

Efter faderskabssagen kan faren anmode om at få forældremyndighed eller samvær 

med barnet. Du kan læse mere om forældremyndighed i pjecen om 

forældremyndighed eller på vores hjemmeside: 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 

Det er vigtigt for et barn, at det kender sine forældre. Derfor er det vigtigt, at moren oplyser om 
alle de mænd, der kan være far til barnet. 

Det er også vigtigt, at de mænd, der kan være far til barnet, møder op til samtalerne i kredsretten 
og får taget blodprøve. 

Man bliver hentet af politiet, hvis man ikke møder til blodprøven eller til den første samtale i 
kredsretten.  

http://www.domstol.gl/

