
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Praktisk information om 

dødsbosager 

 

Kredsretten vil gerne udtrykke deltagelse over, at du har 

mistet en af dine nærmeste.  

Denne pjece er tænkt til at give dig et overblik over det, der 

kommer til at ske i perioden efter et dødsfald og de 

praktiske opgaver, der skal udføres i forhold til retsvæsenet.  
  

 

 



Kredsrettens behandling af sagen 
 Kredsretten får besked om et dødsfald fra præsten via en 

dødsanmeldelse.  

 Når nogen dør, skal kredsretten sørge for, at afdødes ting bliver 

fordelt.  

 Kredsretten skriver til forskellige myndigheder med videre, herunder 

kommunen, Nukissiorfiit og banken for at høre, om afdøde havde 

penge til gode. Kredsretten undersøger om afdøde var medlem af 

ligkisteforeningen og om afdøde havde lavet testamente. 

 Kredsretten kontakter afdødes familie for at få oplyst, hvad afdøde 

ejede, og hvem afdøde er i familie med. Efterladte må også gerne 

kontakte kredsretten selv. 

 Afdødes familie udfylder en blanket om afdødes aktiver og andre 

økonomiske forhold, som skal afleveres til kredsretten. Du kan finde 

blanketten på www.domstol.gl under ”Selvbetjening””Blanketter” 

eller hente den i kredsretten.  

 Når kredsretten har talt med familien, kan dommeren ofte tage 

stilling til, hvordan boet skal afsluttes. Kan sagen afsluttes uden 

yderligere oplysninger, vil du blive orienteret om dette. Viser det sig, 

at sagen ikke kan afsluttes, vil du blive indkaldt til et retsmøde i 

kredsretten. Kredsretten kan som regel tidligst udtale sig om, hvordan 

sagen kan behandles, når der er gået ca. 2 måneder fra dødsdagen. 

 Hvis arvingerne er enige om, hvordan boet skal fordeles, kan 

kredsretten udlevere boet til arvingerne i privat skifte. Privat skifte 

medfører, at arvingerne skal påtage sig ansvaret for at betale afdødes 

gæld. Arvingerne skal blandt sig udvælge en kontaktperson, der står 

for at behandle boet sammen med kredsretten.  

I så fald skal de øvrige arvinger skrive under på en fuldmagt. Boet kan 

ikke tages under privat skifte, hvis en af arvingerne er umyndig. 

 Kredsretten kan alternativt tage boet under offentligt skifte. I 

offentligt skifte varetager kredsretten bobehandlingen, herunder 

betaler kreditorerne med boets midler og fordeler resten mellem 

http://www.domstol.gl/


arvingerne efter arvelovens regler. Offentligt skifte tager længere tid 

end privat skifte, da kredsretten skal have oplysninger om afdødes 

gæld (ved proklama) og eventuelt sælge afdødes aktiver.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gode råd vedrørende juridiske forhold 

til de efterladte og pårørende: 
 Sørg for at passe godt på afdødes ejendele og ejendom. 

 Hvis afdøde havde dyr, så sørg for at der er nogen, der tager sig af 

dem. 

 Afdødes hævekort, kontokort eller nøgler til hus, bil eller båd skal 

straks afleveres til kredsretten. 

 Hvis afdøde havde kontanter, skal de sættes ind på dødsboets konto. 

Kvitteringen for indsættelsen sammen med bankkortet sendes til 

kredsretten. Hvis dødsboet endnu ikke har oprettet en konto, skal du 

kontakte kredsretten. 

 Du må ikke hæve på afdødes bankkonto! 

 Lad være med at betale afdødes regninger, før sagen er afsluttet, med 

mindre udgiften er bydende nødvendig for at passe på afdødes ting. 

 Skriv eventuelt en liste ned over de ting, som har en økonomisk værdi 

– ting som kan sælges.  

 Kontakt kredsretten, hvis du har spørgsmål.  

 Afdødes familie skal udfylde en blanket, som 
du kan finde på www.domstol.gl 

 Sørg for at passe godt på afdødes ejendele 

 Hvis afdøde havde kontanter, skal de sættes 
ind på dødsboets konto 

 Du må ikke hæve på afdødes bankkonto 
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Retsvæsenet: 
 Find kontaktoplysninger til din lokale kredsret på www.domstol.gl 

eller ringe til 36 38 00. 

 

Retshjælp: 

 IKIU er et retshjælpsinstitution, som kan yde anonym og gratis 

rådgivning til dig, hvis du har et juridisk spørgsmål. Tlf. 32 45 48/ 

www.ikiu.gl. 

 Du kan bede om gratis almindelig eller udvidet retshjælp hos en 

advokat, hvis du står i en vanskelig juridisk situation eller har et 

juridisk spørgsmål. Find advokater fra listen over retshjælpsadvokater 

på www.domstol.gl: se under ”Grønland””Sådan gør 

du””Retshjælp””Retshjælpsadvokater ”. 
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