Dødsboskiftesager
Når en person dør, er det kredsrettens opgave at sørge for, at de ting og
penge, som personen ejede, bliver fordelt efter arveloven.
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HVORDAN SAGEN OPSTARTES
Når præsten får besked om, at en person skal begraves i Grønland, sender præsten
en dødsanmeldelse til kredsretten. Det er en god ide at bede præsten om at skrive
i dødsanmeldelsen, hvem familien ønsker, at kredsretten skal kontakte vedrørende
fordelingen af afdødes ejendele.

Bemærk!
Hvis en person, der bor i Grønland, begraves i udlandet - f.eks. i Danmark eller Island – skal
familiemedlemmerne give kredsretten en kopi af dødsattesten, som udleveres fra sygehuset.

Hvis en person forsvinder, kan familien kontakte kredsretten, som kan undersøge,
om personen kan anses som død, eller om personen skal have status som
bortebleven.
KREDSRETTENS BEHANDLING AF SAGEN
Når kredsretten har modtaget en dødsanmeldelse eller anden dokumentation for,
at en person er død, kontakter retten forskellige myndigheder og virksomheder for
at høre, om afdøde har penge til gode eller aftaler, som skal opsiges. For eksempel
kontakter retten:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kommunen for at få oplyst, om der er krav på begravelsesomkostninger, og
om boet har krav på pension.
Banken for at få spærret afdødes konti og oprettet en dødsbokonto.
Ligkisteforeningen for at høre, om afdøde var medlem.
Boligselskaberne i kommunen for at høre, om afdøde var lejer og eventuelt
havde penge til gode.
Nukissiorfiit for at høre, om der er en aftale, der skal opsiges, og om afdøde
havde penge til gode.
Skattestyrelsen for at få de seneste skatteoplysninger.
Brugsen for at høre, om afdøde var medlem af Brugsen.
TV-foreninger for at høre, om afdøde var medlem.
TELE-POST for at få afdødes post sendt til kredsretten og en eventuel
postboks opsagt.
Tingslysningsretten i Danmark for at høre, om afdøde havde oprettet et
testamente ved kredsretten.

Hvis afdøde havde kontanter, da han/hun døde, skal kontanterne afleveres til
kredsretten. Kredsretten sørger for, at kontanterne bliver indsat på
dødsbokontoen, som er en spærret konto.

Side 1

Så snart kredsretten har fået meddelelse om et dødsfald, beder kredsretten banken om at
spærre afdødes konti og oprette en dødsbokonto for den afdøde.
Hvis du havde en fælleskonto med afdøde, skal du kontakte banken for at få oprettet en ny
bankkonto. Du skal kontakte kredsretten for at få overført dine penge fra fælleskontoen til
den nye bankkonto.

Kredsretten sender en blanket til afdødes nærmeste familie for at få oplyst, hvad
afdøde ejede, og om afdøde var gift. Når retten har modtaget blanketten fra
familien, vurderer retten, om familien skal indkaldes til et retsmøde.
Hvis afdøde havde meget få penge og ejendele af økonomisk værdi, vil sagen blive
afsluttet uden at holde møde med familien. I disse situationer bruges midlerne til
at betale begravelsesomkostninger og andre udgifter til behandling af sagen. Et
eventuelt overskud udbetales til afdødes nærmeste.
Hvis afdøde havde ejendele af økonomisk værdi, vil kredsretten indkalde et eller
flere familiemedlemmer for at vejlede familien om deres muligheder. På mødet vil
retten bestemme, hvordan sagen skal behandles.
Hvis der er penge i boet til at betale afdødes gæld, og hvis familien kan blive enige
om, hvordan overskuddet skal fordeles, kan sagen hurtigt sluttes ved retten. I
andre situationer kan sagen tage op til 1 år at behandle ved kredsretten.
GODE RÅD TIL DE PÅRØRENDE
•
•
•
•
•

Sørg for at passe godt på afdødes ejendele og ejendom.
Afdødes hævekort, kontokort, kontanter, nøgler til hus, bil, snescooter
eller båd skal straks afleveres til kredsretten.
Du må ikke hæve på afdødes bankkonto, medmindre du har fået
tilladelse af kredsretten.
Lad være med at betale afdødes regninger, medmindre du har aftalt det
med kredsretten.
Skriv eventuelt en liste over afdødes ting, som har økonomiske værdi –
det vil sige ting, som kan sælges.

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: https://domstol.dk/groenland/brugretten/retshjaelp/retshjaelpsadvokater/

Side 2

o
o
o
o

Afdødes familie skal udfylde en blanket, som du kan finde på www.domstol.gl
under Selvbetjening – Blanketter – Blanketter Grønland
Sørg for at passe godt på afdødes ejendele.
Hvis afdøde havde kontanter, skal de afleveres i kredsretten
Du må ikke hæve på afdødes bankkonto.

KONTAKT
Er du i tvivl om noget, eller har du brug for vejledning, er du velkommen til at
kontakte kredsretten eller ringe på telefon: 36 38 00.
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