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Lov om ændring af lov for Grønland om børns retsstilling og arvelov for
Grønland
(Fastslåelse af faderskab til børn født uden for ægteskab før ikrafttræden af lov for Grønland om børns retsstilling m.v.)
VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:
§1
I lov nr. 197 af 16. juni 1962 for Grønland om børns
retsstilling foretages følgende ændringer:

Stk. 5. Hvis det er nødvendigt, kan retten beskikke en rettergangsfuldmægtig for et barn, der anlægger sag efter stk.
1.«
§2

1. § 5, stk. 3, affattes således:
»Stk. 3. Når betingelserne i § 278, stk. 4, i retsplejelov for
Grønland er opfyldt, kan landsdommeren ved Grønlands
Landsret tillade, at sagen anlægges efter udløbet af fristerne
i stk. 2.«
2. § 6, stk. 2, ophæves.
3. I § 10, stk. 2, ændres »Overøvrigheden« til: »Rigsombudsmanden«.
4. Efter § 23 indsættes:
»§ 23 a. Et barn, der er født uden for ægteskab i Vestgrønland før den 1. juni 1963 eller i Nord- eller Østgrønland
før den 1. juli 1974, kan uanset § 26 anlægge sag om faderskab.
Stk. 2. Barnets dødsbo og barnets mor eller hendes dødsbo kan ligeledes anlægge sag efter stk. 1.
Stk. 3. Bestemmelserne om faderskab til børn født uden
for ægteskab i lovens kapitel 1 og bestemmelserne om sager
om faderskab i retsplejelov for Grønland finder tilsvarende
anvendelse på en sag efter stk. 1, jf. dog stk. 4 og 5.
Stk. 4. Sag efter stk. 1 anlægges ved kredsretten på det
sted, hvor barnet har hjemting. Har barnet ikke hjemting i
Grønland, anlægges sagen ved kredsretten på det sted, hvor
en mand, som barnet angiver at være dets far, har hjemting,
eller, hvis den pågældende mand er afgået ved døden, ved
den kredsret, der behandler hans dødsbo. Hvis der ikke er
værneting for sagen efter 1. og 2. pkt., anlægges den ved
Sermersooq Kredsret.

I arvelov for Grønland, lov nr. 154 af 27. maj 1964,
foretages følgende ændringer:
1. § 4, stk. 2, ophæves.
2. § 36 ophæves.
§3
Loven træder i kraft den 1. juni 2014.
§4
Stk. 1. Et barn, hvis faderskabssag efter den hidtil gældende bestemmelse i § 6, stk. 2, i lov for Grønland om børns
retsstilling er afgjort, ved at en mand eller flere mænd er anset som bidragspligtig, kan uanset § 278, stk. 1, i retsplejelov for Grønland fremsætte anmodning om genoptagelse af
faderskabssagen.
Stk. 2. Barnets dødsbo og barnets mor eller hendes dødsbo kan ligeledes fremsætte anmodning efter stk. 1.
Stk. 3. Bestemmelserne om faderskab til børn født uden
for ægteskab i kapitel 1 i lov for Grønland om børns retsstilling og bestemmelserne om sager om faderskab i retsplejelov for Grønland finder tilsvarende anvendelse på en sag efter stk. 1, jf. dog stk. 4.
Stk. 4. Hvis det er nødvendigt, kan retten beskikke en rettergangsfuldmægtig for et barn, der fremsætter anmodning
efter stk. 1.
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§5
Faderskab, der er fastslået efter lovens § 1, nr. 4, eller § 4,
kan ikke begrunde genoptagelse af et dødsbo, der er afsluttet
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på det tidspunkt, hvor sag om faderskabet blev anlagt, eller
hvor anmodning om genoptagelse af en afsluttet faderskabssag blev fremsat.

Givet på Amalienborg, den 21. maj 2014
Under Vor Kongelige Hånd og Segl
MARGRETHE R.
/ Manu Sareen

