Den 3. august 2016 blev Kujalleq Kredsret i sagen
sagl.nr. KUJ-QAQ-FS-0268-2014

Sagsøger
mod
Sagsøgte

afsagt sålydende
D O M:
Under denne sag er der rejst spørgsmål om faderskab til det af sagsøgeren […], født den
[…] 1986, den […] 2014 fødte drengebarn, døbt X.
Ifølge attest fra Landslægeembedet i Nuuk, må barnet antages at være avlet i tiden fra slutningen af september 2013 til den slutningen af november 2013.
Som far til barnet har sagsøgeren nævnt sagsøgte […], født den […] 1975, med hvem hun
har haft samleje med uden beskyttelse som skete omkring september og oktober 2013 optil
flere gange hjemme hos sig i […], mens sagsøgte var studerende i Qaqortoq.
Sagsøgeren har begæret bidrag fastsat til barnet jfr. børnelovens § 13, stk. 2 fra den 6. august 2014 at regne.
Sagsøgte […], født den […] 1975, oplyste, at han kender sagsøger […], og har haft ubeskyttet samleje med hinanden i november 2013 2 gange, hjemme hos sagsøger.
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:
Under henvisning til sagsøger […] og sagsøgte […] afgivne forklaring om at de indenfor
barnets avlingstid har haft ubeskyttet samleje og da resultaterne for undersøgelserne fra
Retsgenetisk Institut taler for mandens 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.
T H I K E N D E S F O R R E T:
Sagsøgte, født den […] 1975, anses som far til det af Sagsøger, født den […] 1986, den […]
2014 fødte drengebarn X.
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