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Ulloq 23. juni 2016 Eqqartuussisoqarfik Sermersooq suliami 

 

sul.nr. SER-NUU-FS 0916-2012 

    Suliassanngortitsisoq 

    akerleralugu 

    Suliassanngortitaq 

oqaatigineqarpoq imaattoq 

 

E Q Q A R T U U S S U T: 

 

Suliap uumap suliarineqarnerani apeqqutaatinneqarpoq suliassiisup […]-ip, inuueqartoq 04. 

januar 1977, ulloq 06. februar 2013 ernertaavanut X-mut kina ataataanersoq. 

 

Nunatsinni Nakorsaaneqarfimmit uppernarsaasiaq naapertorlugu naatsorsuutigineqarpoq 

meeraq piffissami april-ip qeqaniit 2012 -miit juni-p aallartisimalerneranit 2012-imi naar-

tugineqalersimasoq. 

 

Meeqqap ataataatut suliassiisup taava suliassanngortitaq […], taanna atoqatigisimavaa naar-

tulerfimmi nalaani arlaleriarlugit […], Nuummi aammalu ataasiarlutik […], Nuummi. 

 

Suliassiisup kissaatigaa, meeqqamut akilersuutit aalajangersarneqassasut ulloq 06. februar 

2013 allarnerfigalugu, naleq. meeqqat inatsiseqartitaaneranni § 13, imm. 2 aamma  kiisalu 

anaanaasup pilersorneqarneranut akiliuteqartoqassasoq, naleq. meeqqat inatsiseqartitaa-

neranni § 20. 

 

Suliassanngortitaq eqqartuusinermi ulloq 02. april 2014 Suliassanngortitaq, inuueqartoq 28. 

marts 1973, ilisimatitsivoq, suliassanngortitsisoq naartulerfiata nalaani atorqatigisimanagu. 

Suliassanngortitaq ilisimatitsivoq suliasiisorlu aapariinikuusimallutik qimassimallutillu 



  

marts 2012. Suliassanngortitaq ilisimatitsivoq kingullermik atoqatigiisimallutik marts-ip 

naalernerani 2012. 

 

Suliassanngortitaq eqqartuusisumut nalunaarpoq meeqqamut ataataaniarani takunikuungi-

saminut. Kisaatiginngilaalu meeqqamut akilersuisalluni meeraq takunikuunginnamiuk.  

 

Suliassanngortitaq piffissaq meeqqap naartorineqalerfia pillugu ilisimatinneqarpoq, akue-

ringilaa suliasssoq piffissap taassumap iluani atoqartigisimallugu. 

 

Suliassanngortitap kissaatigisimangilaa aasiuisoqasasoq, taamaatumik eqqartuusisoq aalian-

giivoq suliassanngortitaq […] politiit ikiortigalugit nakorsamukartinneqassasoq aaversil-

lunilu misissugassamik. 

 

Retsgenetisk Institut-ip suliassanngortitamik […]-mik misissuinerisa inernerinit ersersin-

neqarpoq, angutip meeqqamut ataataasinnaanera 10.000-ileriaammik annertunerusumik ili-

manaateqarnerusoq. Taamaalilluni misissuinerit inernerinit taperserneqarpoq, angutip misis-

sorneqartup meeqqamut ataataasinnaanera angummut qallunaamut nagguilimmut kinaa-

galuartumulluunniit naleqqiullugu 10.000-ileriaammik annertunerusumik ilimanaateqarne-

rusoq. 

 

Eqqartuussisut oqaatigissavaat: 

Illuatungeriit nassuiaataat imminnut akerleriikaluartut retsgenetisk afdelingimi, Danmarki-

miittumi misissuinerit inerneria qularnarunnaartitsisut tunngavigalugit eqqartuussisoq isu-

maqarpoq uppernarsarneqartoq Suliassanngortitaq, inuueqartoq 28. marts 1973, meeqqamut 

X-imut, inuueqartoq 06. februar 2013-imi ataataasoq. 

 

E Q Q O R T U U T I N N E Q A R P O Q: 

 

Suliassanngortitaq, inuueqartoq 28. marts 1973, Suliassanngortitsisoq-ip, inuueqartoq 04. 

januar 1977, ulloq 06. februar 2013-mi ernertaavanut X ataataasutut isigineqarpoq. 

 

 

*** 

 

Den 23. juni 2016 blev Sermersooq Kredsret i sagen  

 

sagl.nr. SER-NUU-FS 0916-2012 



  

    Sagsøger 

    mod 

    Sagsøgte 

afsagt sålydende 

 

D O M: 

 

Under denne sag er der rejst spørgsmål om faderskab til det af sagsøgeren […], født den 04. 

januar 1977, den 06. februar 2013 fødte drengebarn, døbt X. 

 

Ifølge attest fra Landslægeembedet i Nuuk, må barnet antages at være avlet i tiden fra mid-

ten af april 2012 til den i begyndelsen af juni 2012. 

 

Som far til barnet har sagsøgeren nævnt sagsøgte […], født den 28. marts 1973, med hvem 

hun har haft samleje med sagsøgte flere gang i […] i Nuuk uden brug af prævention og 1 

gange i […] i Nuuk. 

 

Sagsøgeren har begæret bidrag fastsat til barnet jfr. børnelovens § 13, stk. 2 fra den 06. fe-

bruar 2013 at regne  og bidrag til hendes underhold jfr. børnelovens § 20.  

 

Sagsøgte havde til retsmødet den 02. april 2014 forklaret at han nægter at være far til barnet 

og forklarede at det havde været kærester, men gik fra hinanden i midten af marts 2012. 

 

Sagsøgte […], født den 28. marts 1973, har oplyst, at han ikke ønsker at være far til barn 

han aldrig har set. Han ønsker ikke at betale bidrag til et barn han aldrig har set. 

 

Sagsøgte har ønsket blodtypebestemmelse foretaget. 

 

Af resultaterne af undersøgelserne for sagsøgte […] fra Retsgenetisk Institut fremgår det, at 

resultaterne taler for faderskab til barnet med en vægt større end 10.000 til 1. Resultaterne 

taler således for, at den undersøgte mand er mere end 10.000 gange mere sandsynlig som far 

til barnet end en tilfældig mand af dansk afstamning. 

 

Rettens bemærkninger: 

Trods parternes forskellige forklaringer men udfra sikkerheden af resultaterne fra Retsgene-

tisk Afdeling, Danmark finder dommeren det for bevist, at Sagsøgte født den 28. marts 1973 

er far til barnet X, født den 06. februar 2013. 



  

 

T H I   K E N D E S   F O R   R E T: 

 

Sagsøgte, født den 28. marts 1973, anses som far til det af Sagsøger, født den 04. januar 

1977, den 06. februar 2013 fødte drengebarn X. 

 

 

 

Ane Sofie Lennert 

Hjælpedommer 

 

 

 

 


