Beslutning:
afsagt af Sermersooq Kredsret den 29. oktober 2019
Rettens nr. 383/2019
Politiets nr. 5505-97431-00335-05
Anklagemyndigheden
mod
T
cpr-nummer […] 1972

Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag.
Tiltalen
T er ved Nuuk Kredsrets dom af 2. marts 2009, stadfæstet ved Grønlands Landsret 19. juni 2009
idømt anbringelse på ubestemt tid i psykiatrisk ledet anstalt under Kriminalforsorgen i Danmark.
Påstande
Anklagemyndigheden har fremsat påstand om at foranstaltningen opretholdes uændret.
T har fremsat påstand om udsættelse af sagen til indhentelse af mere uddybende udtalelser.
Sagens oplysninger
Forklaringer
Der er under sagen afgivet forklaringer af T, og bistandsværgen […]. Deres forklaringer er gengivet
i retsbogen af den 29. oktober 2019.
Dokumenter
I sagen er der en udtalelse fra Kriminalforsorgen Sjælland, Herstedvester Fængsel dateret den 21.
januar 2019, af denne fremgår det blandt andet at:
"T blev ved Grønlands Landsret dom af 19. juni 2009 idømt anbringelse på ubestemt tid i psykiatrisk ledet
anstalt under kriminalforsorgen i Danmark. Dommen er senest opretholdt den 25. april 2017 i Sermersooq
Kredsret. T har været frihedsberøvet siden den 9. juni 2008 og har siden den 13. juni 2009 været anbragt i
Herstedvester Fængsel. Fænglet har senest afgivet udtalelse i skrivelse dateret den 3. maj 2018.
T har under hele sin anbringelse i Herstedvester Fængsel haft vedvarende forestillinger om forfølgelse og
komplot. I perioder har disse forestillinger været mindre fremtrædende end i andre. Som tidligere beskrevet
har han 3 gange været indlagt på psykiatriske afdelinger. Han er i behandling med Quetiapin 75 mg dagligt
(antipsykotisk virkende medicin).
Siden sidst har T dels boet på afdeling M-O, del på afdeling H-I, som er fængslets intensive afsnit. I perioder
er han svær at rumme på en almindelig fællsskabsafdeling, og helt aktuelt har han netop været i
håndgemæng med en medinsat, for hvilket han blev idømt 5 dages strafcelle. Dem afsonede han på afdeling
I, hvorefter han en kort tid boede på afdeling H. Nu er han tilbage på almindelig fællesskabsafdeling M-O.
Der har siden sidste udtalelse været skrevet en del rapporter på anbragte, ligesom han som nævnt en gang
har været anbragt i strafcelle. Rapporterne har overvejende handlet om upassende sprogbrug og truende
adfærd.
T har i bedste fald begrænset eller svingende sygdomsindsigt.
T's tilstand er klart bedret, siden han for knapt et år siden holdt op med at ryge hash. T tilstand er stadig
svingende, og han er stadig mistroisk, men det er mindre udtalt end tidligere. Han har ikke det sidste års tid
på noget tidspunkt været åbenbart psykotisk.

T er beskæftiget i bogbinderet, hvor han indimellem giver anledning til en del uro blandt de medindsatte.
Han deltager i nogle af arrangementerne for de grønlandske anbragte.
T aflægger overvejende rene urinprøver, dog aflagde han en enkelt prøve positiv for hash den 8. oktober
2019 i forbindelse med besøgsrejse til Grønland. Han har siden udelukkende lagt rene prøver.
T's sag har senest været drøftet i fængslet i marts 2018, hvor T fik tilladelse til månedlige ledsagede udgange
til kulturelle formål med to ledsagere med følgende vilkår:
Narkovilkår med urinprøve før og efter udgang
Ikke at indtage alkohol
Besøgsvilkår, børn under 18 år
Vurdering af anbragtes psykiske tilstand inden udgang
Herstedvester Fængsel hører Rigsadvokaten på skriftligt grundlag om afvikling af besøgsrejse til Grønland.
Herefter forelægges spørgsmålet for Direktøren for Kriminalforsorgen i Grønland.
Spørgsmålet om foranstaltningsændring har den 21. januar 2019 været drøftet på funktionærmøde på
afdelingen, og her er man enige om, at man ikke på nuværende tidspunkt kan anbefale ændringer i den
idømte foranstaltning. Der er lagt vægt på, at T endnu ikke er begyndt at gå uledsagede udgange, at der den
forløbne tid har været en del disciplinærsager og på, at hans psykiske tilstand i øvrigt er noget svingende.
T er den 21. januar 2019 partshørt i fængslets indstilling. Han påpeger, at det kun var 2 dage, han var i
strafcelle. Han mener ikke, at han er psykotisk, men at han er svingende, fordi han bliver påvirket af at være
sammen med medindsatte, der ikke fungerer ordenligt. T ønsker at påbegynde uledsaget udgang. Han ønsker
ikke at blive overført til Grønland, vil sluses ud i Danmark. "

Rettens begrundelse og afgørelse
Sagen omhandler hvorvidt den idømte foranstaltning vedrørende T skal ændres, opretholdes eller
ophæves.
T blev idømt anbringelse i psykiatrisk ledet anstalt under Kriminalforsorgen i Danmark i 2009.
Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om at foranstaltningen opretholdes uændret, Ts forsvarer
har i sin procedure nedlagt påstand om udsættelse af sagen til indhentelse af nye mere uddybende
udtalelser og efterlyst handlingsplaner fra Herstedvester vedrørende T.
Retten bemærker at forsvareren har haft god tid til eventuelt at anmode om nye uddybende
udtalelser i den tid som hun har været beskikket i sagen og ikke havde behøvet at vente til at
fremkomme med denne påstand til under proceduren i hovedforhandlingen.
Da retten har færdigbehandlet sagen og da retten finder at udtalelsen fra Herstedvester fængsel af
den 21. januar 2019 godt kan danne grundlag for rettens beslutning, følges forsvarerens påstand
ikke.
Retten har i sagen vedrørende T lagt vægt på den udtalelse der er fra Herstedvester Fængsel, af
denne fremgår det blandt andet at T i bedste fald har begrænset eller svingende sygdomsindsigt, det
fremgår at T har haft forskellige disciplinærsager i fængslet, ligesom det fremgår at T stadig er
mistroisk og at hans psykiske tilstand er svingende. Det fremgår endvidere at T endnu ikke er
begyndt at gå uledsagede udgange.
Retten har også lagt vægt på Ts egen forklaring i retten, da han adspurgt af anklagemyndigheden
oplyser at han har det okay i Herstedvester idag, og at såfremt retten skulle beslutte at hans
foranstaltning skulle opretholdes uændret, så måtte han acceptere det. T ændrede dog sin adfærd og
holdning omkring dette i løbet af retmødet og begrundede det med at hans forsvarer havde forklaret
ham at han var blevet straffet for hårdt.

Retten finder på baggrund af ovenstående, ikke på nuværende tidspunkt grundlag for at ændre
foranstaltningen for T, hvorfor den af Grønlands Landsrets idømte foranstaltning af den 19. juni
2009, seneste opretholdt ved Sermersooq Kredsret den 25. april 2017, opretholdes uændret.
Efter retsplejelovens § 480, stk. 1 betaler statskassen sagens omkostninger.
Thi bestemmes:
Den af Grønlands Landsret idømte foranstaltning af den 19. juni 2009 opretholdes uændret for
domfældte T.
Statskassen skal betale sagens omkostninger.

Pia Hjort Andersen
Kredsdommer

