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EQQARTUUSSISOQARFIK QEQQANI 

EQQARTUUSSUTIP 

ALLASSIMAFFIATA ASSILINEQARNERA 

 

UDSKRIFT AF DOMBOGEN 

FOR  

QEQQATA RETSKREDS 

 

Ulloq 1. marts 2016 Qeqqata Eqqartuussisoqarfiani suliami  

sul.nr. QEQ-SIS-KS 0412-2015 

                   Unnerluussisussaatitaasut 

illuatungeralugu 

[…] 

Cpr.nr. […] 

[…] 

3911 Sisimiut 

 

Unnerluussisussaatitaasut journaliata nr.-a 5508-97361-00084-06. 

 

oqaatigineqarpoq 

 A A L A J A N G I I N E Q: 

 

Suliaq suliarineqarpoq eqqartuusseqataasartut peqatigalugit 

 

Unnerluussut 

 

Eqqartuunneqartoq Sisimiut Eqqartuussisoqarfiani eqqartuunneqarpoq ullormi 20. Februar 2008 

pinerluttulerinermi inatsimmi kapitel 33 im. 34 tunngavigalugu tarnimikkut nappaatilinnut 

qallunaat napparsimmavissuani katsorsagassanngortitsisoqarluni imaluunnit tassannga 

nakkutigisassanngortitsisoqarluni, taamaalilluni nakorsaq katsorsaasoq Nuummi Dr. Ingridip 

Napparsimmavissuani tarnimikkut nappaatillit immikkoortortaqarfianni nakorsaanermik aamma 

Kalaallit Nunanni Pinerluttunik Isumaginnittoqarfimmik ersarinnerusumik isumaqateqarnermigut 

Dr. Ingridip Napparsimmavissuani Tarnimikkut nappaatilinnut immikkoortoqarfik aqqutigalugu 

angerlartitsinissamik aalajangiisinnaatitaassalluni kiisalu angerlartitsinerup nalaani pinerluttunik 

isumaginnittoqarfimmit nakkutigisassanngortitisoqassalluni, taakkua nakorsaq katsorsaasoq 

isumasioqatigalugu napparsimmavissuarmut unititseqqiinissamik aalajangiisinnaatitaassallutik, 
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tak. Pinerluttulerinermi inatsimmi § 113, - kiisalu arsarinnissutigineqassalluni assiliissut 

digitaliusoq ataaseq ilanngullugu Memory-card, pinerluttulerinermi inatsimmi § 166, imm. 2 

tunngaviglaugu 

 

Ullormi 15. september 2011 pineqaatissiissut 20. februar 2008-imeersoq aalajangiusimaneqarpoq. 

Ullormi 26. November 2013-imi pineqaatissiissut 20. febuar 2008-meersoq 

aalajangiusimaneqarpoq. 

 

Piumasaqaatit 

Unnerluussisussaatitaasut suliami piumasaqaatigivaat Qeqqata Eqqartuussisoqarfiani ullormi 26. 

november 2013 pineqaatissiissutitut eqqartuussutigineqartoq atuutitiinnarneqassasoq. 

 

Illersuisoq piumasaqaateqarpoq eqqartuussutip 20. februar 2008-meersup 

atorunnaarsinneqarnissaanik. 

 

Uppernarsaasiineq 

 

Nassuiaatit 

Suliap suliarineqarnerani eqqartuussaq […] aamma toqqammavigisaa […] nassuiaateqarput. 

 

Nassuiaatigineqartut eqqartuussisut suliaanni allassimaffiup assilineqarnerani 1. Marts 2016-

imeersumi tamakkiisumik atuarneqarsinnaapput. 

 

Pappiaqqatigut uppernarsaatit 

  

Kalaallit Nunaanni Politimestereqarfiup ulloq 23. oktober 2015 allagaa. 

 

Pineqaatissiissumi apeqqutip attatiinnarnissaa, allanngortinneqarnissaa atorunnaartinneqarnissaaluunniit 

pinerluttulerinermi inatsimmi § 158, imm. 2 tunngavigalugu kingusinnerpaamik Eqqartuussisoqarfimmut 

tunniunneqassaaq ulloq 26. november 2015 nallertinnagu. 

 

Suliamut tunngatillugu Dr. Ingridip Napparsimmavissuanit aamma Kalaallit Nunaanni Pinerluttunut 

Isumaginnittoqarfimmit oqaaseqaatinik piniartoqarsimavoq. Dr. Ingridip Napparsimmavissuanit oqaatigineqarpoq H 

B-ip nappaataa skozotypi-usoq, kisiannili H assut siuariaateqarsimasoq nammineq piumassutsiminik eqqortumillu 

atorlugit nakorsaatitornermigut. Pisariaqarsimanngilaq unitsinneqartarnissaa, siusinnerusukkutullu imigassamik 

atornerluijunnaarsimalluni. 
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Dr. Ingridip Napparsimmavissuata malillugu H-p pinerluutigisani nassuerutigisimavai, takutittarsimallugulu 

tamatumunnga imminut pisuutinneq. Taamaalilluni takorluuissaarsimalluni meeqqanik atoqateqarnissamik. Dr. 

Ingridip Napparsimavissuata ilisimasai tunngavigalugit H 2007-imi eqqartuussutip kingorna 

pinerluuteqaqqissimanngilaq. 

H-p nakorsaatinik katsorgaanerminik malinninnera tunngavigalugu, psykotiskiusumik allatulluunniit 

immikkoorutilittut pissusilersorneq ajorpoq, kiisalu pinerluutigisimasani peqqissimissutigalugit, taamaalilluni Dr. 

Ingridip Napparsimmavissua isumaqarpoq inatsisitigut isumannaatsuunissaq pillugu pineqaatissiissutip 

attatiinnarneqarnissaa pisariaarussimasoq. 

 

Pinerluttunik Isumaginnittoqarfiup nalunnarutigivaa H sapaatip akunneranut ataasiarluni Pinerluttunik 

Isumaginnittoqarfimmut takkuttartoq, tassanilu aamma Antabusitortinneqartarluni. H-llu oqaatigaa Royal 

Greenlandimi sulisarluni imigassartornissanilu ikiaroornartutornissanilu kajumiginagit. H Angajoqqaamini 

najugaqarpoq, tamannalu nuannaralugu, tassaniikkusunnerusarluni aamma sunngiffimmini. Pinerluttunik 

Isumaginnittoqarfiup aamma oqaatigivaa H ilaanni ulloqartartoq tarnimigut nakkangalluni. Tamannali 

eqqartorusunneq ajorpaa, allanik akornusersuerusunnginninni pissutigalugu. Eqqartuussut 2011-imi 

oqaatigineqartoq isiginiarlugu, pinerluttulerinermi inatsit nutaanngitsoq tunngavigineqarluni tassani, Pinerluttunik 

Isumaginnittoqarfik ataatsimut isumaqarpoq pineqaatissiissut imatut allanngortinneqassasoq: 

Kalaallit Nunaanni Qallunaalluunniit Nunaanni katsorsagassanngortinneqassasoq kapitel 28-imi aalajangersakkat 

malillugit nakkutigineqarnissaanut makkua piumasaqaatitaliunneqassasut: 

1. Pinerluttunik Isumaginnittoqarfiup aalajangersagai naapertorlugit imigassamik, ikiaroornartumik 

assigisaanilluunniit atuipilunnermut nakorsanit akuerisaasumik nakkutigisaanerup nalaani 

katsorsarneqassasoq. 

2. Nakorsamit katsorsarneqarnissaq maleruassallugu, pisariaqassappat kalaallit Nunaanni 

napparsimmavimmi. 

3. Psykiatriskimik/kinguaassiuutitigullu atoqatigiittarneq pillugu katsorsarneqarneq maleruassallugu 

 

Qulaani taaneqartunut ilassutitut Politimestereqarfiup oqaatigissavaa, H ullormi 21. maj 2012 

unnerluutigineqarnerminut tunuartitsiffigineqarmat Pinerluttulerinermi Inatsimmi § 84 – 

Kannguttaatsuliorfiginninnermut. Naak Dr. Ingridip napparsimmavissuata pineqaatissiissutip eqqartuussutaasup 

atorunnaarsinneqarnissaanik unnersuussuteqaraluartoq, taamaattoq Politimestereqarfik isumaqarpoq suli 

pineqaatissiissutigineqartup atuutitiinnarneqarnissaanik, ukiummi pingasuinnaat qaangiupput H 

unnerluutigineqarnerminut tunuartitsivigineqarmat pinerluttuliornermi inatsimmi § 84 – 

kannguttaatsuliorfiginninnermut. Ilanngullugu oqaatigissavara maannakkut pineqaatissiissutip piumasaqaatitai 

Pinerluttunik Isumaginnittoqarfiup unnersuussutai piumasaqaatitaliunneqartussatussatut 

pisariaarutitsissammagit. 

 

Tamanna tunngavigalugu unnersuussutigissavara, piumasaqaatigalugu Qeqqata 

Eqqartuussisoqarfiata ullormi 26. november 2013 eqqartussutaani pineqaatissiissutit 

atuutitiinnarneqarnissaat. 

 

Dr. Ingridip Napparsimmavissuata ullormi 29. november 2015 allagaa. 
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Politiit ullormi 14. oktober 2015 noqqaassutigisimavaat ilassutitut oqaaseqaasiortoqarnissaa, 

nalunaarutigalugu HB ullormi 1. februar 2012 unnerluutigineqarsimasoq niviarsiaqqanut 

ukiukitsunut attaveqarsimasoq siggummigullu kuneqqusimalluni. Apeqquteqaatigineqarporlu 

tamanna tunngavigalugu uanga tunginniit allamik unnersuussuteqartoqassanersoq. 

 

Oqaaseqaatinnut ilanngullugu oqaatigissavara HB psykologimiittalersimammat. 

Peqqissarneqarnini kinguneqartumik ingerlappaa, nammineq maannangaaq iluaqutiginerarmagu. 

HB psykotiskiunngilaq nikallungananilu. Attavigalugu ippinnartoqarani. 

Pineqaatissinneqarnissaanut allannguutaanavianngilaq pineqaatissinneqarnemigut nutaamik 

pinerluuteqaqqinnissa, taamaattumillu unnersuussutiga eqqartuussutip 

atorunnaarsinneqarnissaanik attatiinnarpara. 

 

Pinerluttunik Isumaginnitoqarfiup ullormi 29. oktober 2014 oqaaseqaataa. 

 

Sullitaq ikinnguteqarpoq taakkualu nuannisaqatigisarpai biileqattaaqatigisarlugit. Ilaquttani 

ilagisarpai, taakkualu aamma nuannisaqatigisarlugit. 

Sullitatta sianigivaa nalunagulu meeqqanik ukiukitsunik ilaqaqqusaannginnami. 

Piareersarfik 2011-2012 naammasinikuuaa, ilinniaqqinnissanili ingerlateqqissimanagu Nuummi 

Jern – og Metalskolemi elektrikerit ilinniartuuffisarsisimannginnami. Taamaattumik ukiuni 2003, 

2008 2012 ullumikkumut Royal Greenlandimi sulivoq. Kisiannili suli soqutigivaa Jern Og  

Metalskolimi elektrikeritut ilinnialernissani. Piareersarfimmi ilinniartitsisuusimasoq BB 

nalunaarpoq matetikimi, it-mi allatullu elektronikkinik pikkorissuusoq. 

 

Inerniliineq: 

Pinerluttunik Isumaginnittut malugilerpaat eqqartuussaaffigisaa kingulleq 15. september 2011 

pinerluttulerinermi inatsit nutaanngitsoq atorlugu eqqartuussutaasoq,taamaattumik pinerluttunik 

isumaginnitoqarfiup unersuussutigissavaa eqqartuussut 12. september 2011-imeersoq 

allanngortinneqassasoq imaalillugu kapitel 233 § 156 aamma 157 imm. 2, tarnimikkut 

nappaatilinnut qallunaat, kalaallit nunaanniluunniit  napparsimmavissuanni 

katsorsagassanngortitsisoqassalluni kapitel 28-ilu malillugu nakkutigisassanngortitsisoqassalluni 

makkua piumasaqaatitaliullugit: 

1. Pinerluttunik Isumaginnittoqarfiup aalajangersagai naapertorlugit imigassamik 

ikiaroornartumik assigisaanilluuniit atuipilunnermut katsorsartissalluni. 

2. nakorsamik katsorsagaanissaq maleruassallugu, pisariaqarpat Kalaallit Nunaanni 

napparsimmavimmi. 
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3. Psykiatriskimik atoqatigiinnermullu tunngasumik katsorsagaanissaq maleruassallugu. 

 

 

Eqqartuussisut tunngavilersuutaat inerniliinerallu 

Unnerluussaq ullumikkut ingerlalluartoq eqqartuussisut maluginiarpaat, tassa aalajangersimasumik 

suliffeqarpoq, suleqatiminillu tatigineqarluni pikkorissarnissamut innersunneqarsimalluni. Aamma 

ullumikkut imminut mattusimanani ikinngutimaartarlersimanera eqqartuussisut maluginiarpaa. 

Nammineerluni kriminalforsorgiliarlunilu iisartakkaminik aalaakkaasumik aallertarpoq.  

Unnerluussaq suli angajoqqaamini najugaqarpoq, sulilu namminerisaminik ineqalersimanani.  

Eqqartuussisut saqqumiiffigineqanngillat, ilumut unnerluussaq nammineerluni inuunissamik 

misiliitinneqarsimanersoq. Ilumut imminut aqussinnaanera takussutissaqarani.  

Nunatsinni Politimestereqarfimmiit allakkiami suli eqqartuussut 26. novembari 2013-imeersoq 

atuutiinnarneqassasoq piumasarineqarpoq. Taannalu eqqartuussisut suli atuuttussatut nalilerpaat, 

tassa ullumikkumut suli unnerluussaq arlaannaanilluunniit misilillugu nammineertinneqarnera 

takussutissaqanngimmat. Tassalu antabusinik atuiunnaartillugu misilinneqarnikuunngilaq. Aamma 

inuiaqatigiinnut ”anillavissaguni” nammineerluni inigisaqarneq suli misilissimanngimmagu.  

    

 

 TAAMAATTUMIK  AALAJANGERNEQARPOQ : 

Eqqartuunneqartoq unnerluussamut eqqartuussut 26. November 2015-imeersoq 

atuutitiinnarneqarpoq, imaalillugu:  

Tarnimikkut nappaatilinnut qallunaat napparsimmavissuanni katsorsagassanngortitsisoqarluni 

imaluunniit tassannga nakkutigisassanngortitsisoqassalluni, taamaalilluni nakorsaq katsorsaasoq 

Nuummi Dr. Ingridip Napparsimmavissuani tarnimikkut nappaatillit immikkoortortaqarfianni 

nakorsaanermik aamma Kalaallit Nunaanni Pinerluttunik Isumaginnittoqarfimmik 

ersarinnerusumik isumaqateqarnermigut Dr. Ingridip Napparsimmavissuani Tarnimikkut 

Napaatilinnut Immikkoortortaqarfik aqqutigalugu angerlartitsinissamik 

aalajangiisinnaatitaassalluni kiisalu angerlartitsinerup nalaani pinerluttunik 

isumaginnittoqarfimmit nakkutigisassanngortitsisoqassalluni, tak. Pinerluttulerinermi inatsimmi § 

113 – kiisalu digitalimik assiliissummik Memory-card-italimmik arsaarinninneq, tak. 

Pinerluttulerinermi inatsimmi § 166, imm. 2. 

 

***  

 

Den 1. marts 2016 blev af Qeqqata Kredsret i sagen 

sagl.nr. QEQ-SIS-KS 0412-2015 
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Anklagemyndighede

n mod 

[…] 

 Cpr.nr. […] 

[…] 

3911 Sisimiut 

Anklagemyndighedens journal nr. 5508-97361-00084-06. 

afsagt 

B E S L U T N I N G :  

Sagen er behandlet med 

domsmænd.  

Tiltalen 

Domfældte er ved Sisimiut kredsret endelig dom efter Kriminallovens kapitel 33 el. 34 dom af 20. 

februar 2008 dømt til behandling på dansk psykiatrisk hospital eller tilsyn heraf, således at den 

behandlende læge efter nærmere aftale med overlægen ved psykiatrist afdeling på Dronning 

Ingrids Hospital i Nuuk og Kriminalforsorgen i Grønland kan træffe bestemmelse om udskrivning 

via psykiatrisk afdeling Dronning Ingrids Hospital i Nuuk, samt under udskrivning tillige med 

tilsyn af Kriminalforsorgen, der i samråd med den behandlende læge skal være bemyndiget til at 

træffe bestemmelse om genindlæggelse på hospital, jf. Kriminal § 113 — samt — 

Konfiskation af 1 stk. digitalkamera incl. Memory-card, jf. Kriminallovens § 166, stk. 2. 

Af den 15. september 2011 opretholdes foranstaltningen af den 20. februar 

2008. Af den 26. november 2013 opretholdes foranstaltningen af den 20. 

februar 2008. 

Påstande 

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand i sagen er opretholdelse af den ved Qeqqata Kredsrets 

dom af 26. november 2013 idømte foranstaltning. 

 Forsvareren har nedlagt påstand om: Ophævelse af dom af den 20. februar 2008. 

7 
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Bevisførelsen 

Forklaringer 

Der er under sagen afgivet forklaring af domfældte HB og Bistandsværge […]. 

Forklaringerne er gengivet i retsbogen af den 1. marts 2016.  

Dokumentbeviser 

Brev fra Politimesteren i Grønland af den 23. oktober 2015 

der ved Sisimiut Kredsrets dom af 23. marts 2007, for overtrædelse af kriminallovens § 56, stk. 1 i 2 tilfælde 

— blufærdighedskrænkelse, § 56 a, stk. 2 — besiddelse af bømepomografi samt § 53 — anden kønslig omgang 

med mindreårig blev idømt dom til behandling på dansk psykiatrisk hospital eller under tilsyn heraf, således at 

den behandlende læge efter nærmere aftale med overlægen ved psykiatrisk afdeling på Dronning Ingrids 

Hospital i Nuuk og Kriminalforsorgen i Grønland kan træffe bestemmelse om udskrivning via psykiatrisk 

afdeling på Dronning Ingrids Hospital i Nuuk, som under udskrivning tillige med tilsyn af 

Kriminalforsorgen, der i samråd med den behandlende læge skal være bemyndiget til at træffe bestemmelse 

om genindlæggelse på hospital jf. Kriminallovens § 113. 

Under tilsynet skal tiltalte efterkomme Kriminalforsorgens påbud om ophold og arbejde samt 

alkoho lmisbrugsprævent ion. 

Denne dom er senest opretholdt uændret ved Qeqqata Kredsret den 26. november 2013 

Spørgsmålet om opretholdelse, ændring eller ophævelse af den nuværende foranstaltning skal ifølge 

kriminallovens § 158, stk. 2, senest indbringes for Kredsretten den 26. november 2015. 

Der er til brug for sagen indhentet udtalelser fra Dronning Ingrids Hospital og Kriminalforsorgen i Grønland. 

Dronning Ingrids Hospital udtaler, at HB har faet diagnosen skizotypi, men at det er gået 

meget frem for H eftersom han tager sin medicin, frivilligt og retmæssigt. Der har ikke været behov for 

indlæggelser,  og hans tidligere alkoholmisbrug synes ilske længere at være ti ls tede .  

Ifølge Dronning Ingrids Hospital har H erkendt de kriminelle handlinger, og han har udvist skyldsfølelse 

overfor dette. Han har således heller ikke længere fantasier om sex med børn. Efter hvad Dronning Ingrids 

Hospital ved, så har H heller ikke begået kriminalitet i perioden efter dommen i 2007. 

På baggrund af, at H følger den medicinske behandling, ikke fremtræder psykotisk eller afvigende ved samtale 

samt at han udviser skyldfølelse over hans kriminelle handlinger, er det Dronning Ingrids Hospitals opfattelse at 

det ikke længere er nødvendigt at opretholde foranstaltningen af hensyn til retssikkerheden. 

8 
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Kriminalforsorgen oplyser at H møder hos Kriminalforsorgen en gang om ugen, hvor han også indtager Antabus. 

Desuden anfører H at han arbejder hos Royal Greenland, og at han ikke har lyst til alkohol eller hash. H bor hos 

sine forældre hvor han er glad for at være, og hvor han helst vil bruge sin fritid. Kriminalforsorgen udtaler 

desuden at H har dage, hvor han er psykisk langt nede, men at han ikke vil snakke om det, fordi han ikke vil 

forstyrre andre. Henset til dom afsagt i 2011 og efter den gamle kriminallov er det Kriminalforsorgens samlede 

opfattelse, at H´s foranstaltning skal ændres til: 

Behandling på hospital eller anden institution i Grønland eller i Danmark og om tilsyn efter bestemmelserne i 

kapitel 28 med følgende vilkår: 

1. At undergive sig afvænningsbehandling for misbrug af alkohol, narkotika eller lignende stoffer.  

2. At undergive sig lægelig behandling, om nødvendigt på hospital i Grønland 

3. At undergive sig psykiatrisk/sexologisk behandling 

I forlængelse af ovennævnte udtalelse skal Politimesteren anføre, at H den 21. maj 2012 er blevet givet et 

tiltalefrafald for overtrædelse af Kriminallovens § 84 - blufærdighedskrænkelse. På trods af Dronning 

Ingrids Hospital anbefaling om en ophævelse af den idømte foranstaltning, så er det Politimesterens 

opfattelse at foranstaltningen bør opretholdes ud fra den kendsgerning, at det blot er 3 år siden, at H blev 

givet et tiltalefrafald for overtrædelse af Kriminallovens § 84 —blufærdighedskrænkelse. Jeg skal 

endvidere bemærke, at en opretholdelse af den nuværende foranstaltning, vil gøre de af Kriminalforsorgens 

anbefalede vilkår unødvendige. 

Jeg skal på den baggrund indstille, at der nedlægges påstand om opretholdelse af den 

ved Oenqata Kredsrets dom af 26. november 2013 idømte foranstaltning.  

 

Brev fra Dronning Ingrids Hospital Psykiatrisk Område af den 29. november 2015 

Politiet har bedt om en supplerende udtalelse af 14. oktober 2015, idet det oplyses at HB har fået tiltale for 1. februar 

2012 at have taget kontakt til mindreårige piger og anmodet dem om at kysse ham på munden. Man forespørger om 

dette giver anledning til en anden anbefaling fra min side. 

Jeg kan tilføje til min udtalelse at HB er startet i et samtaleforløb ved psykolog. Han arbejder konstruktivt i 

terapien og har allerede udtrykt at han føler det hjælper. 

HB er ikke psykotisk eller depressiv. Han fremstår upåfaldende i kontakten. Idet det ikke skønnes at foranstaltning har 

nogen betydning for risikoen for ny kriminalitet fastholder jeg min anbefaling om ophævelse. 

Erklæring fra Kriminalforsorgen af den 29. oktober 2014 

HB blev senest ved Sisimiut kredsret dømt den 15. september 2011, idømt behandling på dansk 

psykiatrisk hospital eller under tilsyn deraf, således, at den behandlende læge skal være bemyndiget til 

efter nærmere aftale med overlægen ved psykiatrisk hospital på Dronning Ingrids Hospital og krimi -

nalforsorgen i Grønland, at træffe bestemmelse om udskrivning via psykiatrisk afdeling  på Dronning 

Ingrids Hospital, samt under udskrivning tillige af Kriminalforsorgen, der i samråd med den behandling 
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læge skal bemyndiget til, at træffe bestemmelse om genindlæggelse i hospital, jf. kriminallovens § 113. 

Under tilsynstiden skal domfældte efterkomme de bestemmelser, som kriminalforsorgen meddeler 

ham hensyn til ophold og arbejde samt afvænningsbehandling mod misbrug af alkohol.  

Klienten har siden 2006 ikke drikke alkohol og ryge hash. Siden 2008 han indtaget antabus 3 gang om 

ugen, som siden er blevet ændret til &1 gang ugentligt af 400 mg. Det vil til fremtiden vurderes om, 

klienten har brug for yderligere misbrugsbehandling og den del vil blive vurderet i samarbejde med 

kommunal sagsbehandler. 

Han blev udpeget på sit arbejdes plads i Royal Greenland, som sikkerheds repræsentant i, begyndelse af 

september 2014. Han skal i forbindelse med udpegning til sikkerheds repræsentant, til kursus. 

Arbejdspladsen er rigtig glad for at, have ham som medarbejder.  

H's lillebror bor ikke længere hos forældrene mere men, klienten bor stadigvæk hos forældrene. Han 

mener ikke at, han er klar til at have sit eget bolig. 

Forældre er holdt op med, at drikke alkohol. De har ikke tage misbrugsbehandling, men er holdt op af sig  

selv. 

Klienten har gode venner, som han hygger sammen med og køre bil sammen med. Han plejer 

at, være samme med sin familie, hvor de også hygge sig sammen. 

Klienten er påpasseligt med og ved at, han ikke må være samme med mindre årig børn.  

Han er færdig med Piareersarfik i år 2011-2012, hvor han ikke komme videre med 

uddannelse i Jern og Metal skolen i Nuuk fordi han ikke fandt en praktik plads, som elektriker 

elev. Derfor arbejde han i Royal Greenland i årene 2003, 2008, 2012 og ind til d.d. Men han er 

stadigvæk interesser, at tage uddannelsen i Jern og Metal skolen, som elektriker. Daværende 

lærer i Piareersarfik BB oplyser at, han er dygtig til matematik, IT-området og anden 

elektronik. 

Konklusion: 

Kriminalforsorgen er blevet opmærksom på, at hans seneste dom af den 15. september 

2011 er blevet dømt efter den gamle kriminallov § 113, og derfor skal kriminalforsorgen 

anbefale, at dommen af den 

12.september 2011 ændret til kriminalforsorgen kapitel 33 § 156 og 157 stk. 2, om behandling på 

hospital eller andet institution i Grønland eller i Danmark og om tilsyn efter bestemmelser i kapital 

28 med følgende vilkår: 

1. At under give sig afvænningsbehandling for misbrug af alkohol, narkotika eller 

lignende stoffer. 

2. At under give sig lægelig behandling, om nødvendigt på hospital i Grønland.  

3. At  u nd er  g iv e  s ig  p s y k i a t r i sk / s exo l og i sk  b eh and l ing .  
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Rettens begrundelse og resultat 

Retten bemærkede, at det går godt med H i dag, han har fast arbejde, og kollegaerne har tillid til 

ham, så han er blevet henvist til et kursus. Retten lagde ligeledes mærke i, at han er holdt op med 

at isolere sig og begyndt at omgås sine venner. Hans afhentning af medicin hos 

Kriminalforsorgen er stabil. H bor stadig hos sine forældre, og har endnu ikke fået sin egen 

lejlighed. Retten fik ikke fremlagt, om H har prøvet at klare sig selv. Der er ingen dokumentation for, 

at han kan klare sig selv. Politimesteren i Grønland har nedlagt påstand om stadfæstelse af dommen 

af den 26. november 2013. Retten vurderede, at dommen stadfæstes, idet det ikke ses nogen steder 

om H har prøvet at klare sig selv. Han har ikke prøvet at være antabusfri. Og såfremt han skal "ud 

blandt befokningen" har han endnu ikke prøvet at bo i sin egen lejlighed. 

T H I  B E S T E M M E S :  

Domfældte HB´s dom af den 26. november 2013 opretholdes, således:Behandling på dansk 

psykiatrisk hospital eller tilsyn heraf, således at den behandlende læge efter nærmere aftale med 

overlægen ved psykiatrist afdeling på Dronning Ingrids Hospital i Nuuk og Kriminalforsorgen i 

Grønland kan træffe bestemmelse om udskrivning via psykiatrisk afdeling Dronning Ingrids Hospital i 

Nuuk, samt under udskrivning tillige med tilsyn af Kriminalforsorgen, der i samråd med den 

behandlende læge skal være bemyndiget til at træffe bestemmelse om genindlæggelse på hospital, 

jf. Kriminal § 113 — samt — 

Konfiskation af 1 stk. digitalkamera incl. Memory-card, jf. Kriminallovens § 166, stk. 2. 

 

 

Louise Skifte 
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