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Suliassanngotitsisoq
illuatungeralugu
Suliassanngortitaq

oqaatigineqarpoq imaattoq
A A L A J A N G I I N E Q:
Suliaq una akilersuutinik aalajangersaanissamut tunngasuuvoq
Aalajangiineq aalajangeqqitassanngortitaq Eqqartuussisoqarfik Kujallermit nalunaarutigineqarpoq ulloq 30. august 2016.
Aalajangiineq aalajangeqqitassanngortitaq
Eqqartuussisoqarfiup
aalajangiinerani
Suliassanngortitsisoq
Suliassanngortitarlu
meeqqaminnut X-imut akilersuisussanngortinneqarpoq. Aalajangerneqarpoq Suliassanngortitsisoq akilersuutinik nalinginnaasunik akilersuissasoq. Aalajangerneqarpoq akilersuineq ulloq 6. august 2014-imiit aallartissasoq, taamaalillunilu akilersuutit 6. august 2014-imiit 6.
februar 2017-imoortut ingerlaannaq akilerneqassallutik.
Aalajangeqqitassanngortitsineq
Sulilassanngortitsisup aalajangiineq allakkatigut 17. oktober 2016-imeersutigut eqqartuussisuuneqarfimmut aalajangeqqitassanngortippaa. Ersersinneqanngilaq taassuma akilersuinissamik aalajangersagaq qanga tigusimaneraa. Aalajangeqqitassanngortitsisoqarnerani
ersersinneqarpoq imaattoq: ”pasitsaannikuuara tamanna taamaalluni takkutissasoq, kisianni
anaanaasorlu tamatuminnga eqqartuussivimmi eqqartueqatigiinnatalu aalajangiisoqarnissaa
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ilisimaginngikkaluarakku. Isumaqarlunga ataataasoq anaanaasorlu eqqartuussivimmut aggersarneqassasut oqaloqatigiissutaasartorlu. Ilimaginngikkaluarakku Qaqortumi eqqartuussivik
uanga ataataasutut attaveqarfigeqqaarnangalu iliuuseqassasoq, taavalu akiligassanik nassiinnarlunga”.
Suliap eqqartuussisuuneqarfimmi suliarineqarnera
Eqqartuussisoqarfik noqqaavigineqarpoq suliap pappiarartai pisarnertut nassiutissagai.
Eqqartuussisoqarfiup nassiuppai eqqartuussisoqarfiup suliamik suliarineqarnera pillugu
eqqartuussisut suliaannik allassimaffiit 11. maj 2015-imeersoq aamma 3. august 2016-imeersoq aammalu ataatassarsiuinermi eqqartuussutaasimasoq. Eqqartuussisoqarfiup nassiuppaattaaq suliap pappiarartai, taakkunani ilaatigut ersersinneqarluni Qeqertarsuarmi politiini
suliap suliarineqarnerani ataatassarsiuinermi allattaavissuarnit ersersinneqartoq Suliassanngortitsisoq politiinut oqarsimasoq meeqqamut ataataanani. Suliassanngortitsisoq tamatumunnga atatillugu ilisimatitsisimavoq naartunermut erninermullu atatillugu anaanaasumut
akiliinikuunani. Aammattaaq ersersinneqarpoq Suliassanngortitsisoq ”ilisimatinneqartoq
suliaq naammassineqarpat akilersuinissamut peqqussummik eqqartuussisoq sanajumaartoq,
tamanna meeqqap arnaata kissaatigissappagu”.
Eqqartuussisoqarfiup oqaaseqaatai
Suliap eqqartuussisuuneqarfimmut nassiunneqarnerani allakkat eqqartuussivimmi allatsimit
atsiorneqarsimapput. Nassiussinermi ersersinneqanngilaq suliaq eqqartuussisumut saqqummiunneqarsimanersoq, taassuma oqaaseqarusunnerluni isummernissaa siunertaralugu,
naleqq. eqqartuussisarnermik inatsimmi § 519, imm. 4. Eqqartuussisuuneqarfiup aalajangeqqitassanngortitsineq tunngavilersuutit pigineqartut aallaavigalugit suliarineqarpat suliami
uani eqqarsarnartoqartinngilaa, eqqartuussisoq erseqqissumik oqaaseqaqqunngikkaluarlugu.
Aalajangeqqittassanngortinneqartup oqaaseqaatai
Eqqartuussisuuneqarfik aalajangerpoq suliaq tunngavilersuutit pigineqartut aallaavigalugit
aalajangiiffigineqassasoq, aalajangeqqitassanngortinneqartoq oqaaseqartinnagu.
Nunatta Eqqartuussisuuneqarfiata tunngavilersuutaa inerniliineralu
Innersuussutigineqarluni Suliassanngortitsisoq politiit allattaavissui naapertorlugit ilisimatinneqarsimasoq anaanaasup kissaatigippagu akilersuisussanngortinneqarumaarluni aamma Su-
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liassanngortitsisoq-ip pilersuisussaatitaanerminik allatut eqqortitsisimanera pillugu paasissiutissanik peqartoqanngitsoq innersuussutigineqarmat, eqqartuussisoqarfiup akilersuinissaq
pillugu aalajangiinera atuuttussanngortinneqarpoq.
Taamaattumik aalajangerneqarpoq:
Eqqartuussisoqarfiup Kujalliup aalajangiinera atuuttussanngortinneqarpoq.
------Den 12. december 2016 blev af Grønlands Landsret i sagen
sagl.nr. A 285/16
(Kujalleq Kredsrets sagl.nr.
KUJ-QAQ-FS-0268-2014)

Sagsøger
mod
Sagsøgte

afsagt sålydende
B E S L U T N I N G:
Denne sag vedrører fastsættelse af bidrag
Den påkærede beslutning er afsagt den 30. august 2016 af Kujalleq Kredsret.
Den påkærede beslutning
Ved kredsrettens beslutning blev Sagsøger pålagt at betale bidrag til hans og Sagsøgtes fællesbarn X. Det blev bestemt, at Sagsøger skal betale normalbidraget. Det blev besluttet, at
bidraget skal betales fra den 6. august 2014 at regne og således at bidraget fra 6. august 2014
til 6. februar 2017 forfalder straks.
Kære
Sagsøger har kæret afgørelsen til landsretten ved brev af 17. oktober 2016. Det fremgår ikke
hvornår han har modtaget bidragsresolutionen. Af kæren fremgår følgende: ”Jeg have mistanke om det ville komme på et tidspunkt, men at det er bestemt uden jeg og moderen talte
om det i retten, havde jeg ikke forventet. Jeg troede det var noget faderen og moderen bliver
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indkaldt til retten om, og man talte om det. Jeg havde ikke forventet, at retten i Qaqortoq ville
handle uden at kontakte mig som fader først, så bare sende mig regninger”.
Sagens behandling ved landsretten
Kredsretten er anmodet om at fremsende sagens akter på sædvanlig vis. Kredsretten har fremsendt udskrift af retsbogen for kredsrettens behandling af sagen den 11. maj 2015 og 3. august
2016 og den afsagte dom i faderskabssagen. Kredsretten har endvidere fremsendt akterne,
hvoraf blandt andet fremgår, at faderskabsprotokollen for sagens behandling hos politiet i
Qeqertarssuaq, at Sagsøger over for politiet har nægtet at være far til barnet. Sagsøger har i
den forbindelse oplyst, at han ikke har betalt noget til barnemoderen i forbindelse med graviditeten og fødslen. Endvidere fremgår, at Sagsøger ”blev gjort bekendt med, at kredsdommeren ved sagens afslutning udfærdiger bidragsresolution, såfremt barnemoderen ønsker det”.
Kredsrettens bemærkninger
Ved sagens fremsendelse til landsretten er brevet underskrevet af en retssekretær. Det fremgår
ikke af fremsendelsen, at sagen har været forelagt kredsdommeren med henblik på stillingtagen til, hvorvidt hun ønsker at afgive en erklæring jf. retsplejelovens § 519, stk. 4. Landsretten
har i nærværende sag fundet det ubetænkeligt, at behandle kæren på det foreliggende grundlag
uden at afæske kredsdommeren en udtrykkelig udtalelse.
Indkæredes bemærkninger
Landsretten har besluttet, at afgøre sagen på det foreliggende grundlag uden indhentelse af
bemærkninger fra indkærede.
Landsrettens begrundelse og resultat
Under henvisning til, at Sagsøger ifølge protokollen fra politiet, er gjort bekendt med, at han
bliver tilpligtet at betale bidrag, såfremt barnemoderen har begæret det og under henvisning
til, at der ikke foreligger oplysninger om, at Sagsøger har opfyldt sin forsørgerforpligtelse på
anden vis, stadfæster kredsrettens afgørelse om bidrag.
Thi bestemmes:
Kujalleq Kredsrets beslutning stadfæstes.
Søren Søndergård Hansen

