
Til Justitsministeriet. 

På vegne af Forsvarerforeningen Illersuisut fremsendes hermed foreningens bemærkninger til 

lovforslaget. 

 
Forsvarerforeningen Illersuisuts bemærkninger til høring over udkast til forslag til lov om ændring af 

retsplejelov for Grønland (Gengivelse af forklaringer i kriminalsager m.v.) - j.nr. 2018-490-0075 

Forsvarerforeningen skal her fremsende bemærkninger til de to dele af lovforslaget der anses for mest 

direkte relevante for os: reglerne om optagelse af forklaringer og revision af reglerne om 

legemsundersøgelse. Lovforslagets forslag til bestemmelser vedr. dommer ved retten i Grønland og 

sammensætning af råd og nævn, giver umiddelbart ikke anledning til bemærkninger. 

Optagelse af forklaringer 

Forsvarerforeningen anser det for positivt, at forklaringer vil kunne optages og er enig i, at det vil (bør) 

medføre ensartethed ift. forklaringer. Forsvarerne oplever jævnligt dommeres forskellige måder og 

detaljeringsgrad mht, at skrive forklaringer ned, og ikke mindst de problemer der opstår ved, at en 

forklaring ikke altid gengives korrekt. Det sker ikke altid, at forklaringer oplæses og vedstås- Forslaget ses 

som et skridt der vil øge retssikkerheden og det burde alt andet lige også betyde kortere skrivetid for 

dommeren, når dombogen skal laves efter dom, hvor forsvarere meget ofte oplever at domfældte klienter 

kan vente til tider længe på dombogen, mens de sidder tilbageholdt efter dommen, med de 

indskrænkninger det nu medfører. 

Forslag om legemsundersøgelse: Spytprøver 

Lovforslaget om udvidet adgang til at tage spytprøver giver Foreningen anledning til bekymring. Som det er 

nu, skal spytprøver udtages af sundhedspersonale, forslaget vil ændre dette til, at det kan ske af politiet. 

Tilsyneladende er det i overensstemmelse med reglerne i Danmark. Den anden ændring er justering af 

mistankekravet, fra begrundet mistanke (om grov lovovertrædelse) til at pågældende mistænkes med 

rimelig grund. I denne sammenhæng skal grov lovovertrædelse forstås som alt over bødesanktion. 

Forslaget anfører, at dette ikke er mere indgribende end fingeraftryk. Forsvarerforeningen er ikke enig i 

denne konklusion. 

Selvom politiet vil kunne tage spytprøve uden at stikke i mistænkte og lignende, så er der stadigvæk tale 

om et indgreb, hvor der skal foretages DNA-undersøgelse, og især dette aspekt giver anledning til 

bekymring i forhold til at det vil kunne ramme utroligt mange mistænkte, især når mistankekravet sænkes. 

Det andet bekymringspunkt er spørgsmålet om opbevaring og fagligt korrekt håndtering osv. af denne 

prøve hos politiet. Sundhedspersonalet er alt andet lige bedre uddannet og kvalificeret til at håndtere 

denne slags uden risiko for kontaminering af prøven. Såfremt forslaget vedtages, frygter 

Forsvarerforeningen at dette vil indebære, at forsvarerne i langt højere grad må udfordre og stille 

spørgsmål til politiets håndtering af sådanne prøver, end det for eksempel er tilfældet mht. blodprøver 

udtaget af sundhedspersonale. 

Denne del af forslaget kædes iøvrigt sammen med selvstyrets strategi mod seksuelt misbrug, uden at denne 

sammenkædningen i øvrigt begrundes tilstrækkeligt grundigt. Så meget desto mere vække denne 

sammenkædning undren hos Forsvarerforeningen, når den foreslåede udvidelse af anvendelsen for 

spytprøver i øvrigt ikke begrænses til kun at gælde disse seksuelt misbrug, men vil - som 

Forsvarerforeningen ser det - ramme alle kriminalitetsformer. Dette, kombineret med at mistankekravet 

sænkes, risikerer at åbne op for at mistænkte personer på samlebånd vil blive afkrævet spytprøver, selv for 

mindre forseelser. 

http://j.nr/


 

På Forsvarerforeningens vegne. 

 

Med venlig hilsen 

 

Thomas Wiemann 

Næstformand Forsvarerforeningen illersuisut. 

 


