
 

 
 

 

Juridisk faderløse har fået nye 
rettigheder 
 

1. juni 2014 trådte en lov i kraft, der giver juridisk faderløse samme rettigheder i forhold til 

faderskab og arv m.v. som andre børn, der er født uden for ægteskab.  

 

Med loven får du som juridisk faderløs disse rettigheder:  

 Du kan starte en faderskabssag for at få fastslået, hvem der er din far. Det gælder 

uanset, om din far var grønlandsk eller dansk eller fra et andet land. 

 Når det er fastslået, hvem der er din far, har du arveret efter din far og hans slægt. 

 Du kan også tage din fars efternavn. 

Hvis du vil starte en faderskabssag, skal du skrive til kredsretten, hvor du bor. Du behøver 

ikke at vide, hvem der er din far, for at starte en faderskabssag. Det er kredsretten, der skal 

undersøge sagen. 

 
Er du mor til en juridisk faderløs, kan du også starte en faderskabssag for at få fastslået, 
hvem der er far til din datter eller søn. Du starter en faderskabssag ved at skrive til 
kredsretten, hvor din datter eller søn bor. 
 
Du kan læse mere om, hvordan du starter en faderskabssag, om arveret og om efternavn på 
sm.dk. Vælg Familier i menuen Arbejdsområder. Vælg derefter Juridisk faderløse. Materialet 
findes desuden på naalakkersuisut.gl. Vælg Naalakkersuisut. Vælg herefter punktet 
Departementet for Sociale Anliggender, Familie, Ligestilling, og Justitsvæsen under 
Departementer. Vælg derefter Juridisk faderløse under familieret. 

Fakta 

Du er juridisk faderløs, hvis du er født i Grønland, og du hidtil ikke har haft ret til at 

få fastslået, hvem der er din far: 

 Du er født i Grønland før 1. juni 1963 eller i Nord- eller Østgrønland før 1. juli 1974, 

og din mor og far var ikke gift med hinanden ved fødslen. 

 Du er født i Grønland 1. juni 1963 eller senere eller i Nord- eller Østgrønland 1. juli 

1974 eller senere, din mor og far var ikke gift med hinanden ved fødslen, og en eller 

flere mænd blev ved en faderskabsdom anset som bidragspligtig(e). 

Den relevante lov er lov nr. 483 af 22. maj 2014 om ændring af lov for Grønland om børns 

retsstilling og arvelov for Grønland. 
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