
UDDRAG AF

Ministeriet for Grønlands lovbekendtgørelse nr. 99 af 21. marts 1984

Ajourført med ændringer til og med 12. juni 1996. 

Kapitel 7

Fuldbyrdelse af domme m.v.

A. Civile sager

§ 1. Tvangsfuldbyrdelse kan ske på følgende grundlag: 

1) Domme, kendelser og beslutninger afsagt eller truffet af grønlandske domstole eller af andre 
grønlandske myndigheder, hvis afgørelser efter lovgivningen kan tvangsfuldbyrdes. 

2) Forlig indgået for de under nr. 1 nævnte myndigheder samt forlig indgået under 
vilkårsforhandling i henhold til lov for Grønland om ægteskabs indgåelse og opløsning. 

3) Domme, kendelser og beslutninger afsagt eller truffet af danske domstole eller af andre danske 
myndigheder, hvis afgørelser kan tvangsfuldbyrdes i Danmark og forlig indgået for de pågældende 
myndigheder. 

4) Pantebreve, for så vidt angår ejerpantebreve og skadesløsbreve dog kun, når gældens størrelse og 
forfaldstidens indtræden er erkendt af skyldneren eller klart fremgår af omstændighederne. 

Stk. 2. Tvangsfuldbyrdelse kan endvidere ske for følgende fordringer: 

1) Krav på tilbagebetaling af lån eller renter af lån ydet af det offentlige mod sikkerhed i fast 
ejendom eller løsøre. 

2) Det offentliges krav på betaling af leje af husrum samt betaling af varme, el, vand og renovation. 

3) Skatter og afgifter til det offentlige i henhold til den grønlandske lovgivning. 

4) Krav på betaling af underholdsbidrag, der er fastsat af en myndighed i Grønland. 

5) Bidragskrav, der er fastsat ved dansk øvrighedsresolution, samt skatte- og afgiftskrav, der kan 
tvangsfuldbyrdes i Danmark. 

6) Erstatningsbeløb efter § 14. 

Stk. 3. En fordring kan desuden tvangsfuldbyrdes, når dette for sagsområder, der hører under 
hjemmestyret, er fastsat ved landstingslov eller landstingsforordning. 

Stk. 4. Landsdommeren kan godkende, at andre krav der i Danmark kan gøres til genstand for 
tvangsfuldbyrdelse, skal kunne inddrives. 

§ 2. Domme kan fuldbyrdes, når ankefristen, jfr. kapitel 6, § 5, stk. 1, og § 12, stk. 1, er udløbet, 
uden at anke har fundet sted, medmindre der i dommen er truffet særlig bestemmelse om kortere 
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eller længere fuldbyrdelsesfrist. 

Stk. 2. Ankes dommen efter fuldbyrdelsesfristens udløb, kan landsdommeren træffe bestemmelse om 
fuldbyrdelsens udsættelse. 

§ 3. Kendelser og beslutninger kan fuldbyrdes straks, medmindre andet er bestemt i kendelsen eller 
beslutningen. 

§ 4. De forlig, der er nævnt i § 1 stk. 1, nr. 2, kan fuldbyrdes, når kravet er forfaldent, medmindre 
andet er bestemt i forliget. 

§ 5. Fristen for fuldbyrdelse på grundlag af de pantebreve, der er nævnt i § 1, stk. 1, nr. 4, er 14 dage 
efter den dag, da ydelsen kunne kræves betalt, medmindre andet er bestemt i pantebrevet. Kortere 
fuldbyrdelsesfrist end 4 hverdage kan dog ikke aftales. 

Udlæg

§ 6. Tvangsfuldbyrdelse af pengekrav kan ske ved udlæg i skyldnerens formue. 

Stk. 2. Fogden kan således: 

1) Indsætte fordringshaver i rådigheden over penge, der tilhører skyldneren. 

2) Indsætte fordringshaver i skyldnerens tilgodehavender, herunder forfalden arbejdsløn. 

3) Foretage udlæg i fast ejendom med henblik på tvangssalg. 

4) Foretage udlæg i løsøre og andre aktiver med henblik på tvangssalg og på begæring fratage 
skyldneren rådighed over det udlagte. Salget kan tidligst ske 4 uger efter udlægget. 

Stk. 3. Rækkefølgen mellem flere udlæg i samme aktiv afgøres af tidspunktet for indgivelse af 
anmodning om udlæg, jfr. dog stk. 4, medmindre fortrinsret i det udlagte for et eller flere af kravene 
bevirker en anden prioritetsorden. Anmodninger, der indkommer samme dag, stilles dog lige. 

Stk. 4. Foretages udlæg i samme aktiv af forskellige fogedmyndigheder, regnes udlæggets plads i 
rækkefølgen efter tidspunktet for udlæggets foretagelse. 

Stk. 5. Reglerne i stk. 3 og 4 gælder ikke i det omfang, andet følger af lovgivning om registrering af 
rettigheder over fast ejendom, skibe og luftfartøjer. 

§ 7. Fordringshaver indsættes i et tilgodehavende, der er knyttet til et omsætningsgældsbrev ved, at 
omsætningsgældsbrevet overgives til fordringshaveren eller tages i bevaring af fogden. Ved andre 
tilgodehavender sker indsættelsen ved, at der meddeles skyldneren ifølge tilgodehavendet pålæg om 
at betale tilgodehavendet helt eller delvist til fordringshaveren. 

§ 8. Der må ikke fratages skyldneren midler, der skønnes at være nødvendige til opretholdelse af et 
beskedent hjem og en beskeden levefod for skyldneren og skyldnerens husstand. 

Stk. 2. Ved udlæg i løsøre kan fogden bestemme, at det udlagte ikke må fratages skyldneren, så 
længe denne overholder en afdragsordning, der er fastsat af fogden og tiltrådt af skyldneren. 
Afdragsordningens varighed kan ikke overstige 1 år, medmindre fordringshaveren samtykker. 
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Stk. 3. Fogden kan bestemme, at udlæg i fast ejendom, der tjener til bolig for skyldneren eller 
skyldnerens husstand, ikke giver ret til at sætte ejendommen til tvangssalg, så længe skyldneren 
overholder en afdragsordning, der er fastsat af fogden og tiltrådt af skyldneren. 

Stk. 4. Bestemmelserne i stk. 2 og 3 gælder ikke ved udlæg på grundlag af pantebrev med pant i det 
udlagte. 

§ 9. Når der foreligger begæring om tvangssalg af fast ejendom, skal skyldneren og eventuelle 
brugere give de i salget interesserede adgang til at besigtige ejendommen. Fogden kan beskikke en 
person til at føre tilsyn med og forevise ejendommen. 

§ 10. Bor skyldneren i en fast ejendom, der søges solgt ved tvangssalg, kan fogden indrømme 
skyldneren ret til at blive boende i ejendommen et passende tidsrum, dog ikke over 9 måneder fra 
salgsvilkårenes fastsættelse. Fogden fastsætter den leje, skyldneren skal betale. 

§ 11. Rettigheder over ejendommen, der ikke opnår dækning ved tvangssalget, bortfalder, når 
køberen har opfyldt salgsvilkårene. 

Stk. 2. Gør en pant- eller udlægshaver, der ved tvangssalget har overtaget ejendommen til en pris, 
som ikke gav fuld dækning, sit restkrav gældende som personlig fordring mod skyldneren eller 
andre, kan retten nedsætte fordringen i det omfang, det ved senere salg af ejendommen eller på 
anden måde godtgøres, at overtagelsessummen stod i misforhold til ejendommens værdi på 
overtagelsestidspunktet. 

Tilbageholdelse i løn og andre udbetalinger

§ 12. Tvangsfuldbyrdelse af pengekrav ved tilbageholdelse i udbetaling af penge, der tilkommer 
skyldneren, kan ske for fordringer omfattet af § 1, stk. 2, nr. 1, 2, 4, 5 og 6, samt når dette for 
sagsområder, der hører under hjemmestyret, er fastsat ved landstingslov eller landstingsforordning. 

Stk. 2. Der kan i intet tilfælde ske en tilbageholdelse af mere end en tredjedel af det, der tilkommer 
skyldneren, efter at kildeskat er fradraget. 

Stk. 3. Skal der foretages tilbageholdelse for flere krav, fordeles tilbageholdte beløb efter fogdens 
nærmere bestemmelse. Privates krav på underholdsbidrag skal først fyldestgøres. 

Ved fordelingen i øvrigt kan fogden beslutte, at krav, der har afgørende betydning for skyldneren 
eller skyldnerens husstands eksistensgrundlag, først og fremmest skal fyldestgøres. 

Stk. 4. Om tilbageholdelse for og fyldestgørelse af grønlandske skatte- og afgiftskrav gælder 
bestemmelserne i den særlige lovgivning herom. 

§ 13. Retten til at kræve underholdsbidrag inddrevet ved tilbageholdelse bortfalder, hvis begæring 
herom eller om forskudsvis udbetaling af et bidrag efter de regler, der gælder herom, ikke fremsættes 
inden et år efter bidragets forfaldstid. 

Stk. 2. Tilbageholdelse kan ikke ske for krav, der har været forfaldent i mere end 5 år. 

§ 14. Den, der har modtaget pålæg om tilbageholdelse, er erstatningspligtig, såfremt pålægget ikke 
efterkommes. Erstatningsbeløb kan inddrives efter reglerne i dette kapitel jfr. § 1, stk. 2, nr. 6. 
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Tvangsfuldbyrdelse af andet end pengekrav

§ 15. Påhviler det nogen at fravige fast ejendom eller at udlevere bestemte ting, skal fogden på 
begæring så vidt muligt fremtvinge forpligtelsens efterlevelse ved den forpligtedes udsættelse eller 
ved at fratage den forpligtede tingen. Påhviler det nogen at underskrive et dokument, kan fogden på 
begæring underskrive dokumentet. 

§ 16. Er der pålagt nogen en anden ydelse end penge, og kan fogden ikke gennemføre kravet efter 
reglerne i § 15, indbringes sagen af fogden for kredsretten. Retten kan enten ansætte den berettigedes 
interesse i opfyldelsen i penge eller tillade, at den berettigede udfører det, den forpligtede skal 
foretage, eller lader det udføre. 

Stk 2. Det beløb, som ifølge rettens afgørelse efter stk. 1 tilkommer den berettigede, kan inddrives 
ved udlæg. 

§ 17. Fogden fuldbyrder på begæring bestemmelser om forældremyndighed eller udøvelse af 
samkvemsret, der er truffet ved dom eller godkendt af retten eller af overøvrigheden. Fuldbyrdelse 
kan ikke ske, dersom barnets sjælelige eller legemlige sundhed derved udsættes for alvorlig fare. 

Stk. 2. Fogden yder på begæring bistand til håndhævelse af forældremyndighed og værgemyndighed 
samt til håndhævelse af det sociale udvalgs beslutninger vedrørende børns ophold. Bestemmelsen i 
stk. 1, 2. pkt., finder tilsvarende anvendelse. 

§ 18. Fogden kan, når et lejemål ophæves på grund af lejerens ikke rettidige betaling af lejen, 
udsætte lejeren af det lejede. Det samme gælder ved lejemålets ophør ifølge kontrakten. Fogden kan 
dog nægte at efterkomme begæring om udsættelse, hvis skyldneren eller skyldnerens husstand 
derved kommer til at stå uden bolig, og forholdene i øvrigt taler imod at fremme sagen. 

Fogedmyndigheden

§ 19. Fogedmyndigheden er politiet og de pantefogder, der er beskikket af kommunalbestyrelserne, 
medmindre andet er bestemt. 

Stk. 2. Politimesteren kan meddele andre personer end polititjenestemænd bemyndigelse til at udføre 
de fogedforretninger, der skal udføres af politiet. 

Stk. 3. Forretningernes fordeling mellem de myndigheder, der er nævnt i stk. 1, bestemmes af 
justitsministeren. 

Fremgangsmåden

§ 20. Anmodning om tvangsfuldbyrdelse indgives til fogden på det sted, hvor skyldneren bor eller 
opholder sig. Har skyldneren ikke bopæl eller opholdssted i Grønland, indgives anmodning om 
tvangsfuldbyrdelse til fogden på det sted, hvor skyldneren har aktiver. 

§ 21. Gennemføres tvangsfuldbyrdelse af andre end politiet, er politiet på forlangende pligtig at yde 
fogden fornøden bistand til forretningernes udførelse. 

Stk. 2. Skyldneren er pligtig at give oplysninger om sine økonomiske forhold og efter tilsigelse 
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pligtig at give møde for fogden. Udebliver en skyldner, der er lovligt tilsagt, uden at have lovligt 
forfald, finder kapitel 2, § 20, tilsvarende anvendelse. 

Stk. 3. Skyldneren har ret til at påvise genstande, skyldneren ønsker gjort udlæg i. Påviser skyldneren 
ikke genstande, der er egnet til udlæg, kan fogden undersøge, om der i skyldnerens bolig eller på 
skyldnerens person findes sådanne genstande. 

§ 22. Fremsætter nogen af parterne eller en tredjemand indsigelse mod tvangsfuldbyrdelsen, som 
ikke umiddelbart kan afvises, eller finder fogden, at der hersker tvivl om grundlaget for 
tvangsfuldbyrdelsen, som gør det betænkeligt at foretage denne, nægter fogden at efterkomme 
begæringen og indbringer sagen for kredsretten. Sagen behandles efter reglerne i kapitel 3. 

§ 23. Justitsministeren kan fastsætte regler om tvangssalg, herunder at tvangssalg af fast ejendom 
m.m. kan ske ved landsdommeren. 

Stk. 2. Justitsministeren kan bestemme, at der kan ske offentlig indkaldelse af ukendte, uregistrerede 
rettigheder over fast ejendom med den virkning, at rettigheder, der ikke er gjort gældende inden 
tvangssalget af ejendommen, fortabes. 

§ 23 a. Inden for rammerne af bestemmelserne i dette kapitel kan der efter forhandling med 
justitsministeren ved landstingslov eller landstingsforordning fastsættes nødvendige, supplerende 
bestemmelser om inddrivelse af fordringer inden for sagsområder, der hører under hjemmestyret. 

B. Foreløbige retsmidler

§ 24. Justitsministeren kan fastsætte regler om foreløbige retsmidler. 

C. Kriminelle sager

§ 25. Politiet drager omsorg for fuldbyrdelse af domme i kriminelle sager og af vedtagelse af bøde 
eller konfiskation. 

Stk. 2. Bøder og beløb, der er konfiskeret, kan inddrives ved udlæg og tilbageholdelse i løn og andre 
udbetalinger. 

Stk. 3. Politiet yder på skadelidtes begæring bistand ved afkrævning af erstatning fastsat under sagen. 

§ 26. Domme i kriminelle sager kan, medmindre dommen indeholder særlig bestemmelse om 
fuldbyrdelsestidspunktet, fuldbyrdes, når den i kapitel 6, § 17, fastsatte frist er udløbet, uden at 
dommen er anket, samt når begge parter frafalder anke. 

Stk. 2. En af ankeinstansen afsagt dom kan, medmindre dommen indeholder særlig bestemmelse 
derom, straks fuldbyrdes. 

Stk. 3. Meddeles der særlig tilladelse til anke af en dom, jfr. kapitel 6, § 5, stk. 2, og § 22, bortfalder 
fuldbyrdelsesadgangen, og en iværksat fuldbyrdelse vil derefter være at afbryde. 

Stk. 4. Afgørelser, der kan fuldbyrdes i Danmark, kan fuldbyrdes straks. 
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§ 27. I det omfang, dommen går ud på ydelse af andre formueværdier end nævnt i § 25, stk. 2, finder 
bestemmelserne om fuldbyrdelse af domme i civile sager tilsvarende anvendelse.

Loven træder i kraft den 1. juli 1996.

Givet på Christiansborg Slot,
den 12. juni 1996

Under Vor Kongelige Hånd og Segl
Margrethe R.

Noter

1) Bestemmelsen i § 1, stk. 2, nr. 3 (tilføjelsen "og afgifter") har virkning fra og med 1. juli 1992. 
Justitsministeriets lov nr. 188 af 23. marts 1992. 

2) Bestemmelsen i § 12, stk. 4 (ændringen "skattekrav" til "skatte- og afgiftskrav") har virkning fra 
og med 1. juli 1992. Justitsministeriets lov nr. 188 af 23. marts 1992. 

3) Bestemmelserne i § 19, stk. 3, § 23, stk. 1 og stk. 2 samt § 24 (ændringen "Ministeren for 
Grønland" til "Justitsministeren") har virkning fra og med 1. juli 1992. Justitsministeriets lov nr. 188 
af 23. marts 1992. 
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