
 

 

UDSKRIFT AF DOMBOGEN 

 FOR  

GRØNLANDS LANDSRET  

 

Den 5. januar 2016 blev af Grønlands Landsret i sagen 

 

sagl.nr. K 346/15 

(Sermersooq Kredsrets sagl.nr. 

SER-NUU-KS-1399-2013) Anklagemyndigheden 

 mod 

 T 

 (advokat Finn Meinel, Nuuk 

 j.nr. 12631) 

 

afsagt sålydende 

D O M: 

 

Kredsrettens dom  

 

Dom i første instans blev afsagt af Sermersooq Kredsret den 24. juni 2014. Ved dommen 

blev tiltalte T anset skyldig i overtrædelse af kriminallovens § 37 - vold mod ansat i 

offentlig tjeneste i et tilfælde. Tiltalte blev idømt betinget anstalt i 30 dage.  

 

Anke 

 

Denne dom er af tiltalte anket til landsretten. For landsretten har sagen været behandlet som 

udmålingsanke. 

 

Påstande 

 

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om behandling på psykiatrisk afdeling på 

hospital i Grønland med tilsyn af Kriminalforsorgen under udskrivning, således at 

Kriminalforsorgen sammen med overlægen ved psykiatrisk afdeling kan træffe bestemmelse 

om genindlæggelse på psykiatrisk afdeling. Anklageren har endvidere påstået idømt vilkår 



om, at tiltalte efter Kriminalforsorgens nærmere bestemmelse skal efterkomme 

bestemmelser om ophold og arbejde. For foranstaltningen skal der ikke gælde nogen 

længstetid.  

 

T har erklæret sig enig i foranstaltningen, dog således at der fastsættes en længstetid. 

 

Domsmænd 

 

Sagen har været behandlet med domsmænd. 

 

Sagsbehandlingstid 

 

Sagen blev modtaget i landsretten den 9. december 2015. 

 

Personlige forhold 

 

Af retspsykiatrisk erklæring af 17. juli 2014 fremgår følgende i konklusionen: 

 

”T, er en ung grønlandsk kvinde, der som spæd blev bortadopteret til velfungerende familie, som har 

støttet tæt op om hende igennem alle årene. Fra 16-års alderen har T udviklet en svær, behandlelig og 

kronisk sindssygdom, i form af paranoid skizofreni. T har været indlagt adskillige gange, og været 

forsøgt behandlet med et utal af forskellige antipsykotika, undertiden i heroiske doser. Dette kun med 

sparsomt effekt. I 2 perioder, relativt tidligt i sygdomsforløbet igen her senest, har der været institueret 

behandling med Leponex / Clozapin, hvad der har haft en betydelig bedring til følge. 

 

T har det således for tiden rimeligt. Det kan derfor med sikkerhed udtales, at T også på et tidspunktet 

for den påsigtede handling, var i en psykotisk tilstand, helt forenelig med beskrivelsen i den 

kriminallovens § 156 beskrevne gruppe… .” 

 

Af supplerende retspsykiatrisk erklæring af 20. maj 2015 fremgår bl.a.: 

 

”T er fortsat bosiddende på den Socialpsykiatriske Institution Aaqa i Nuuk. Den psykiske tilstand er 

stort set uforandret. I sommeren 2014 havde hun igennem et par uger udafreagerende adfærd hvor hun 

ødelagde egne og andres ting på Aaqa. Hun var sexualiserende i sin adfærd overfor mandlige 

medbeboere. Siden har tilstanden været stabil. Når hun har været tilset af læger på Aaqa har det 

primært drejet sig om mindre bivirkninger til den antipsykotiske behandling i for af forstoppelse og 

øget mundvand. T fremstå præget af sin kroniske skizofreni men ikke akut forpint og kontakten er 

relativ god. Hun har nogen sygdomserkendelse og forståelse for behovet for medicinsk behandling. … 



Jeg kan bekræfte, at T’s psykiske tilstand er betydelig bedre under den aktuelle behandling. Hun følger 

den massive antipsykotiske i form af antipsykotisk virkende tablet Clozapine, Seroquel og Abilify. 

Hun har fortsat behov for støtte i dagligdagen og må forventes placeret på Aaqa i en længere periode. 

Pga. bivirkninger er det nødvendigt at forsøge reduktionen i den medicinske behandling, det kan ikke 

udelukkes at det vil destabilisere T’s psykiske tilstand. T… er sindssyg, idet hun lider af skizofreni og 

har gjort det siden ca. 16 års alderen. Ifald T kendes skyldig i det på sigtede forhold, skal anbefales 

dom til behandling på psykiatrisk afdeling på hospitalet i Grønland med tilsyn af Kriminalforsorgen 

under udskrivning, således, at Kriminalforsorgen sammen med Overlægen ved Psykiatrisk Afdeling 

kan træffe bestemmelse om genindlæggelse på Psykiatrisk Afdeling.” 

 

Af udtalelse fra Kriminalforsorgen af 6. august 2014 fremgår, at Kriminalforsorgen er villig 

til, at påtage sig tilsyn. Der anbefales vilkår om behandling på hospital i Grønland med 

tilsyn af Kriminalforsorgen under udskrivning og således, at Kriminalforsorgen i 

samarbejde med den psykiatriske overlæge kan træffe bestemmelse om genindlæggelse. 

Kriminalforsorgen anbefaler dertil vilkår om ophold og arbejde. 

 

Forklaringer 

 

For landsretten har der været afgivet forklaring af tiltalte T.  

 

T har under sin forklaring oplyst, at hun fortsat indtager den i den psykiatriske erklæring 

nævnte medicin. 

 

Landsrettens begrundelse og resultat 

 

Skyldsspørgsmålet 

 

Efter formuleringen af kredsrettens dom, lægges det til grund, at T er anset skyldig i forsøg 

på voldsudøvelse jf. kriminallovens § 37, ved at have stukket ud med en gaffel. Kredsretten 

ses ikke, at have taget stilling til eller udtrykkeligt frifundet for anklageskiftets beskrivelse 

af, at hun tillige har forsøgt, at stikke med en brødkniv. Landsretten træffer herefter 

afgørelse om foranstaltning, på baggrund af en handling, hvorefter tiltalte er anset skyldig i, 

at have forsøgt at stikke med en gaffel. 

 

Foranstaltningen 

 



Landsretten er enig i, at T bør idømmes behandling på psykiatrisk hospital i Grønland som 

af parterne påstået og nedenfor bestemt jf. kriminallovens § 157, stk. 2 og under 

udskrivning tilsyn af Kriminalforsorgen jf. kriminallovens § 131 og vilkår efter 

kriminallovens § 133 om ophold og arbejde samt vilkår efter kriminalovens § 135, stk. 1, nr. 

2 om behandling. Tilsynstiden svarer til længstetiden jf. nedenfor. 

 

Vedrørende spørgsmålet om længstetid, har landsretten ved bedømmelsen af overtrædelsens 

grovhed lagt til grund, at der ikke ved skyldbedømmelsen er taget stilling til, hverken mod 

hvilke dele af kroppen, der er stukket eller hvor tæt mod kroppen stikket har været ført. 

Landsretten finder herefter ikke, at forholdet er en alvorlig voldsforbrydelse jf. 

kriminallovens § 158, stk. 2, 1. pkt. Længstetiden fastsættes herefter til 3 år jf. 

kriminallovens § 158, stk. 1, 1. pkt.  

 

T H I  K E N D E S  F O R  R E T: 

 

T idømmes behandling på psykiatrisk hospital i Grønland. 

 

Længstetiden er 3 år. 

 

Under udskrivning skal T være under tilsyn af Kriminalforsorgen, der sammen med 

overlægen ved Dronning Ingrids Hospital, Psykiatrisk Område kan træffe bestemmelse om 

genindlæggelse. 

 

Under udskrivning skal T efterkomme Kriminalforsorgens nærmere bestemmelser om 

ophold og arbejde. 

 

Salær til den for tiltalte beskikkede forsvarer fastsættes særskilt. Salæret afholdes endeligt af 

statskassen. 

 

Søren Søndergård Hansen 


