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Eqqartuussiviup no.739/2018  

Politiets nr. 5505-97479-00005-09 

  

 

Unnerluussisussaatitaasut 

illuatungeralugu 

U 

cpr-nummer […] 

 

 

Suliap matuma suliarineqarnerani eqqartuussisooqataasartunik peqataasoqarpoq. 

 

Pineqaatissiissut kingulleq 

U Nunatta Eqqartuussisuuneqarfianit eqqartuussutikkut 13. april 2016-imeersukkut 

pinerluttulerinermik inatsit § 158, imm. 1 tunngavigalugu, ukiunik pingasunik sivisunerpaaffilimmik 

pineqaatissinneqarpoq ima: Unnerluutigineqartoq pineqaatissinneqarpoq Kalaallit Nunaanni 

napparsimmaviit ilaanni tarnimikkut nappaatilinnut immikkoortortami katsorsagassanngortillugu, 

taamaalilluni pinerluttunik isumaginnittoqarfiup tarnimikkut nappaatilinnut immikkoortartami 

nakorsaaneq suleqatigalugu tarnimikkut nappaatillit immikkoortortaanut unitsiteqqinnissamik 

allajangiisinnaatitaassaapput.  Angerlartitsinermi makkua piumasaqaatitaliunneqassapput: 

- Pinerluttunik isumaginnittoqarfiup najugaqarnermut suliffeqarnermullu tunngatillugu 

aalajangersagaanik nakkutigisaanerup nalaani malinnissalluni.  

- Pinerluttunik isumaginnittoqarfiup aningaasaatit killilersorneqarnissaat aamma aningaasatigut 

pisussaaffiit eqqortinneqarnissaat pillugit aalajangersagaanik nakkutigisaanerup nalaani 

malinneqqusaalluni.  

 

Piumasaqaatit 

Unnerluussisussaatitaasut piumasaqaateqarput 13. april 2016-imi pineqaatissiissut 

atuutitiinnarneqarluni ukiunik marlunnik sivitsorneqassasoq.  

 

U 13. april 2016-imi pineqaatissiissutip atorunnaarsinneqarnissaanik piumasaqaateqarpoq 

 

Suliami paasissutissat 

Nassuiaatit 

Suliaq suliarineqartillugu U nassuiaateqarpoq. Nassuiaat eqqartuussisut suliaannik allassimaffimmi 

7. august 2018-imeersumi issuarneqarpoq.  

 

Uppernarsaatit 

Saqqummiunneqartumit Dronning Ingrid-ip Napparsimassuata eqqarsartaatsikkut tunngasutigut 

immikkoortortaqarfianit nakorsamit immikkut ilisimasalimmit […]-imit 7. juni 2018-imi 

eqikkaanermini ima allaaserinnissimavoq: "Det drejer sig om en 28-årig paranoid skizofren mand. Det psykiatriske 

behandlingsforløb i det sidste år har været stabilt i forhold til medicinering og fremmøde. Den psykiatriske behandlingsdom har været gældende i 2 år, 

hvor det sidste år har været stabilt forhold. Desuagtet det sidste års forløb anbefales, at opretholde dommen uændret af hensyn til retssikkerheden og 

forebyggende ligeartet kriminalitet og med henblik på at sikre fortsat stabilt behandlingsforløb." 

 



Ilanngullugu saqqummiunneqarpoq Pinerluuteqarsimasunik isumaginnittoqarfiup oqaaseqaataa 22. 

februar 2018-imeersoq, forsorgsassistentimit […]-imit allaaserineqarsimasoq, naggataa-tungaatigut 

ima allassimasoq: "Klienten tager sin medicin og tager ned til Ikaarsaarfik for at få depot. Han kan til tider høre stemmer, som han kalder 

som sine tanker, af og til lade han som om han ikke høre dem og han oplyser at, han ikke ser syner. Kriminalforsorgen skal anbefale opretholdelse af 

hans nuværende dom, da han til tider har brug for støtte og vejledning."  
 

Eqqartuussisut tunngavilersuutaat aalajangiinerallu 

Eqqartuussisut U-ip inuttut atugai, ilaatigut nappaatiminik nassuerutiginninnera, nakorsaatinik 

pisariaqartitsinermik nassuerutiginninnera, taamatullu pisortaqarfinnut assigiinngitsunut 

isumaqatigiissutinut malinnittuarnera innersuussutigalugit, pissutissarsinngilaq 

pineqaatissiissutaasimasoq ukiunik marlunnik sivitsoqqissallugu.  

U ukiuni kingullerni arfineq-marluusuni pinerluuteqarsimanngilaq. Ukiuni kingullerni marlunni 

imigassartorsimanngilaq, qaqutiguinnarlu ikiaroornartumik pisarsimalluni.  

Pinerluutaasimasut qulequtaat, qangalu pisimanerat eqqarsaatigalugit, pineqaatissiissutip 

sivitsorneqarnissaanut naapertuukkunnaarsimasut eqqartuussisunit nalilerneqarpoq, aammalu 

inatsimmi allasiimaneratut sivitsueqqinnissamut immikkorluinnaq pisoqarsimasussatut 

piumasaqaataasoq unnerluussisunit naammassineqanngitsutut nalilerneqarpoq. 

Eqqartuussisut maluginianngitsuunngilaat, oqaaseqaatinik allaaserinnittut U killilimmik 

pineqaatissinneqarsimanera maluginiarsimanngikkaat, nalinginnaavallaartumilli malitaqarlutik 

pineqaatississutip atuutitiinnarnissaanik siunnersuuteqarlutik allaaserinnissimasut. 

 

Eqqartuussutip atuutitikkunnaarneranut pinerluttulerinermik inatsit § 159, imm. 2 

tunngavigineqarpoq. 

 

Suliamut aningaasartuutit naalagaaffiup karsiata akilissavai eqqartuussisarnermik inatsimmi § 480, 

imm. 1 naapertorlugu.  
 

Taamaattumik eqqortuutinneqarpoq: 

Nunatta Eqqartuussisuuneqarfianit 13. april 2016-imeersumi pineqaatissiissutaasimasoq 

atorunnaarsinneqarpoq.  

 

Naalagaaffiup karsiata suliamut aningaasartuutit akilissavai. 
 

 

Beslutning: 

afsagt af Sermersooq Kredsret den 7. august 2018 

 

Rettens nr. 739/2018  

Politiets nr. 5505-97479-00005-09 

 

Anklagemyndigheden 

mod 

T 

cpr-nummer […] 

 

 

Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. 



 

Seneste foranstaltning 

T  blev ved Grønlands Landsrets dom af 13. april 2016, med en længstetid på 3 år, jf. kriminallovens 

§ 158, stk. 1, idømt 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. Under 

udskrivning skal gælde følgende pålæg: 

- Pålæg om i tilsynstiden at overholde Kriminalforsorgens nærmere bestemmelser med hensyn til 

ophold og arbejde. 

- Pålæg om i tilsynstiden at afholde sig fra misbrug af narkotika eller lignende stoffer.  

- Pålæg om i tilsynstiden at rette sig efter Kriminalforsorgens nærmere bestemmelser om 

indskrænkning i rådigheden over indtægt, formue og opfyldelse af økonomiske forpligtelser.    

 

Påstande 

Anklagemyndigheden har fremsat påstand om yderligere forlængelse i 2 år af den 13. april 2016 

idømte foranstaltning. 

 

T har fremsat påstand om ophævelse af foranstaltningen af den 13. april 2016. 

 

Sagens oplysninger 

Forklaringer 

Der er under sagen afgivet forklaringer af T. Forklaringen var gengivet i retsbogen af den 7. august 

2018. 

 

Dokumenter 

Af den dokumenterede konklusion fra Dronning Ingrids Hospital Psykiatrisk Område af den 7. juni 

2018, udfærdiget af speciallæge […] fremgik følger:"Det drejer sig om en 28-årig paranoid skizofren mand. Det 

psykiatriske behandlingsforløb i det sidste år har været stabilt i forhold til medicinering og fremmøde. Den psykiatriske behandlingsdom har været 

gældende i 2 år, hvor det sidste år har været stabilt forhold. Desuagtet det sidste års forløb anbefales, at opretholde dommen uændret af hensyn til 

retssikkerheden og forebyggende ligeartet kriminalitet og med henblik på at sikre fortsat stabilt behandlingsforløb." 

 

Indvidere fremgik af udtalelse fra Kriminalforsorgen af den 22. februar 2018 udfærdiget af 

forsorgsassistentimit […] blandt andet: "Klienten tager sin medicin og tager ned til Ikaarsaarfik for at få depot. Han kan til tider 

høre stemmer, som han kalder som sine tanker, af og til lade han som om han ikke høre dem og han oplyser at, han ikke ser syner. Kriminalforsorgen 

skal anbefale opretholdelse af hans nuværende dom, da han til tider har brug for støtte og vejledning."  
  

Rettens begrundelse og afgørelse 

Retten har lagt vægt på Ts personlige forhold, blandt andet hans sygdomserkendelse, og erkendelse 

af behovet for medicinsk behandling, samt at han overholder samtlige aftaler til forkellige offentlige 

institutioner, hvorfor retten ikke har fundet anledning til at forlænge foranstaltningen i yderligere 2 

år.  

T har ikke begået ny kriminalitet de sidste 7 år. Han har ikke indtaget alkohol de sidste 2 år og ryger 

sjældent hash. Proportionalitetsmæssigt og i forhold til overskrifterne af de tidligere begåede 

forhold samt gerningstidspunkter taget i betragtning, finder retten, at yderligere forlængelse af 

foranstaltningen vil står i misforhold. Retten vurderede, at anklagemyndigheden ikke har godtgjort, 

at kravet til forlængelse i den konkrete bestemmelse der handler om særlige omstændigheder, var 

opfyldt. 



Retten har endvidere bemærket, henset til indholdet af begge udtalelser, at fagpersonerne ikke har 

forholdt sig konkret til Ts tidsbegrænsede foranstaltning, men anbefalet opretholdelse på baggrund 

af standardiserede tekster.  

 

Efter retsplejelovens § 480, stk. 1 betaler statskassen sagens omkostninger.  
 

Thi bestemmes: 

Den ved Grønlands Landsrets dom af den 13. april 2016 idømte foranstaltning ophæves. 

 

Statskassen skal betale sagens omkostninger. 

 

 

 

Kristine Olsvig 


