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Unnerluussisussaatitaasut 

illuatungeralugu 

U 

cpr-nummer […] 

 

 

Suliap matuma suliarineqarnerani eqqartuussisooqataasartunik peqataasoqarpoq. 

 

Unnerluussut 

U eqqartuussutikkut -imeersukkut eqqartuunneqarpoq.   

 

Piumasaqaatit 

Unnerluussisussaatitaasut -imik piumasaqaateqarput 

 

U  -imik piumasaqaateqarpoq 

 

Suliami paasissutissat 

Nassuiaatit 

Suliaq suliarineqartillugu U aamma nassuiaateqarput. 

 

Eqqartuussaq, U, nassuiaateqarpoq ulloq . Nassuiaat eqqartuussisut suliaannik allassimaffimmi 

issuarneqarpoq ima: 

 

Uppernarsaatit 

 

Eqqartuussisut tunngavilersuutaat aalajangiinerallu 

 

 

Suliamut aningaasartuutit naalagaaffiup karsiata akilissavai eqqartuussisarnermik inatsimmi § 480, 

imm. 1 naapertorlugu.  
 



Taamaattumik eqqortuutinneqarpoq: 

 

 

Naalagaaffiup karsiata suliamut aningaasartuutit akilissavai. 
 

Beslutning: 

afsagt af Kujalleq Kredsret den 21. november 2017 

 

Rettens nr. 1147/2017  

Politiets nr. 5502-97321-00002-99 

 

Anklagemyndigheden 

mod 

T 

cpr-nummer […] 

 

 

Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. 

 

Foranstaltningensændringssagen er modtaget den 4. okborter 2017 

 

Ved Qaqortoq Kredsrets dom af den 10. august 2009 blev T idømt tilsyn af kriminalforsorgen på 

ubestemt tid med vilkår: 

1. Pålæg om i tilsynstiden at underkaste sig psykiatrisk behandling efter Kriminalforsorgens nærmere 

bestemmelse om fornødent på hospital i Grønland. 

2. At domfældte følger Kriminalforsorgens bestemmelser om ophold og arbejde. 

3.  At underkaste sig lægelig godkendt afvænningsbehandling mod misbrug af alkohol. 

4. Pålæg om at afholde sig fra misbrug af cannabis. 

5. Pålæg om at rette sig efter Kriminalforsorgens bestemmelser om indskrænkninger i rådighed over 

indtægt og formue om opfyldelse af økonomiske forpligtelser.   

 

Påstande 

Anklagemyndigheden har påstået, at foranstaltningen opretholdes uændret. 

 

Ts forsvarer Advokat Miki Lynge har påstået, at de tager anklagemyndighedens påstand til 

efterretning, dog at den i kriminalforsorgens bestemmelse om afvænningsbehandling mod misbrug 

af alkohol i punkt 3, ophæves. 

 

Sagens oplysninger 

Forklaringer 

Der er under sagen afgivet forklaringer af domfældte T. 

Forklaringen er gengivet i retsbogen af den 21. november 2017 

 

 

Dokumenter 

Det fremgår af udtalelse fra Speciallæge i psykiatri:  

Med tilbagesendelse af sagsakter vedr. T skal der afgives følgende udtalelse. Der har endnu ikke 

været psykiatrisk tilsyn i Qaqortoq i år, men der er afholdt skypesamtale med T 27.09.2017 ved 



undertegnede. T angiver fuldstændig velbefindende, har ingen psykotisk sindssygelige symptomer 

og hun er helt ophørt med såvel forbrug af alkohol som hash. Hun lever stabilt, går hver dag på 

værested Orniffik, hvor hun bl.a. laver perler og i øvrigt overholder de aftaler hun har med såvel 

kriminalforsorgen som sygehuset. 

T er sorgfuld da hun har mistet en bror og en søster inden for de seneste 3 måneder. T ønsker 

yderligere reduktion i medicinen, hvilket henvises til vurdering ved næste lokale psykiatriske tilsyn, 

men et faktum er det, at den medicinske behandling er i relativ lav dosis og T på trods heraf er 

symptomfri. 

Konklusion 

Selvom Ts tilstand er under bedring og misbruget er ophørt gennem de seneste 1½ år, skal det dog 

anbefales, at opretholde de nuværende foranstaltninger uændret. Dette af hensyn til retssikkerheden. 

Imidlertid må det erkendes, at der er en betydelig bedring hos T, herunder at T afholder sig fra 

rusmidler, så man ved næste vurdering, ifald der fortsat er den stabile gode bedring, må overveje at 

ophæve dommen. 

MVH. […]. 

 

Af udtalelse fra Kriminalforsorgen 

T blev ved Qaqortoq Kredsrets dom af den 10. august 2009 idømt tilsyn af Kriminalforsorgen på 

ubestemt tid med følgende vilkår: 

1. at tiltalte behandles for sin psykiske sygdom om nødvendigt på et grønlandsk sygehus. 

2. at tiltalte følger kriminalforsorgens bestemmelser med hensyn til ophold og arbejde 

3. at tiltalte skal afholde sig fra at ryge hash 

4. at tiltalte skal rette sig efter kriminalforsorgens bestemmelser om indskrænkninger i rådigheden 

over indtægt og formue og om opfyldelse af økonomiske forpligtelser. 

Den seneste dom ved Qaqortoq Kredsret af den 4. januar 2014 opretholdt uændret. 

T har to søskende, som bor i Danmark og begge forældre er døde. T har igen børn. Og hun bor 

alene i to rums lejlighed og har ikke kæreste. Siden hun fik diagnose skizofreni fik hun 

førtidspensionist ordning. 

Klienten har ikke gennemgået folkeskolen, og har ingen videregående uddannelse. Klienten går til 

værestedet Orniffik, men hendes møder hos Orniffik er meget ustabilt. På grund af skiftende 

personale og T spiller kort om penge når der er lønningsdag hos bekendte. 

Om klienten kan det oplyses, at hun fremmøder ganske upåklageligt til sine tilsynssamtaler i 

Kriminalforsorgen i frihed. Tilsynet består i, at hun fremmøder en gang om måned, for at kvitterer 

for sin udbetaling af penge til madvarer. T får udbetalt penge 1 gang om måned fra 

kriminalforsorgen.  

T har i de foregående at fået administreret sin økonomi i mere strenge rammer af kriminalforsorgen. 

Sidste år prøvede vi i samarbejde med T, at ændre udbetalinger til 1 gang om måneden som nu. 

Men da kunne T ikke styre sin økonomi, hun brugte alle sin penge til at spille kort hos bekendte. Nu 

forsøger vi igen, hvor hun får udbetalt en gang om måned. T er selvforsynet, og har selv oprettet en 

opsparingskonto hvor hun sætter 300 kr. hver måned. Hun vil holde ferie i Nuuk hos familie. 

T har stadig misbrug af hash, men ikke så meget som før. Hun indtager ikke alkohol. 

Kriminalforsorgen indstillede med at give antabus til T i juni 2013. Dette har ikke givet anledning 

til problemer. 

Tiden anses ikke moden til, at der på nuværende tidspunkt meddeles ændring i dommen, da hun 

som førnævnt har misbrug af hash. 

Kriminalforsorgen i Qaqortoq skal derfor indstille til, at den idømte opretholdes uændret. 

Kriminalforsorgen i Qaqortoq den 6. juli 2017 forsorgsass. […]. 

 



 

Rettens begrundelse og afgørelse 

Retten har efter gennemgang af erklæring og udtalelse og til domfældtes forklaring, at domfældte T 

er i positiv udvikling, hvor hun siden juni 2013 er ophørt med antabus ligesom alkohol til dags dato, 

men dog, at domfældte stadigvæk er bruger af hash samt at hun stadig ikke kan styre sin økonomi, 

da hun bruger sine penge til at spille dem op på kortspil. 

 

Og på baggrund heraf opretholdes Qaqortoq Kredsrets dom af den 10. august 2009, dog at 

bestemmelsen i punkt 3: pålæg om i tilsynstiden at underkaste sig lægeligt godkendt 

afvænningsbehandling mod misbrug af alkohol efter Kriminalforsorgens bestemmelse ophæves. 

 

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

Thi bestemmes: 

Qaqortoq Kredsrets dom af den 10. august 2009 opretholdes, dog at punkt 3, afvænningsbehandling 

mod misbrug af alkohol ophæves. 

 

Statskassen skal betale sagens omkostninger. 

 

 

 

Nanna Høegh 

Kredsdommer 

 

 
 


