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oqaatigineqarpoq imaattoq 

 

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

 

Eqqartuussisoqarfiup aalajangiinera  

 

Siullermeeriffiusumi aalajangiisuuvoq Eqqartuussisoqarfik Sermersooq ulloq 17. december 

2015. Aalajangiinermi tamatumani eqqartuussisoqarfiup pineqaatissiissut eqqartuussamut  

Nunatta Eqqartuussisuuneqarfiata eqqartuussutaani 18. oktober 1991-imeersumi eqqartu-

ussutaasimasoq atuutsiinnarpaa. Taanna ilaatigut pinerluttulerinermi inatsisip § 57-iani, imm. 

1-imik, toqutsineq, unioqqutitsinermut Kalaallit Nunaanni Pinerluttunik Isumaginnittoqarfiup 

ataani inissiisarfimmut tarnip nakorsaanit aqunneqartumut sivisussusiligaanngitsumik inis-

sinneqarluni eqqartuunneqarpoq.   

 

Suliareqqitassanngortitsineq 
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Aalajangiineq taanna eqqartuussamit eqqartuussisuuneqarfimmut aalajangeqqitassan-

ngortinneqarpoq.  

 

Piumasaqaatit 

 

Unnerluussisussaatitaasunit piumasaqaatigineqarpoq eqqartuussisoqarfiup aalajangiinera 

atuuttussanngortinneqassasoq.  

 

Eqqartuunneqartoq piumasaqaateqarpoq pineqaartissiissut atorunnaarsinneqassasoq ima-

luunniit taamaattoqarsinnaanngippat misiligummik iperagaatitsisoqassasoq piumasaqaati-

talimmik. 

 

Eqqartuussisooqataasartut 

 

Suliaq suliarineqarpoq eqqartuussisooqataasartut peqataatillugit. 

 

Piffissaq suliap suliarineqarneranut atorneqartoq  

 

Eqqartuussisoqarfiup suliaq 2015-imi aasakkut suliaraa, aalajangiisoqarpoq 2015-imi decem-

barimi tamatumalu kingorna suliaq eqqartuussisuuneqarfimmut nassiunneqarpoq ulloq 7. no-

vember 2016.  

 

Suliaq eqqartuussisuuneqarfimmi tiguneqarpoq ulloq 8. november 2016 eqqartuussutissarlu 

isumaqatigiinniutigineqarluni ulloq 28. aamma 29. november 2016. 

 

Suliamik ilassutitut saqqummiussinneq 

 

HCR-20 atorlugu navialisitsinermik naliliinermit 2. juli 2015-imeersumit ilaatigut ersersinne-

qarpoq:  

 

”Navianaateqarnermik naliliineq aamma navianaataasinnaasumik aqutsineq 

Qulaaniittut tunngavigalugit naliliivunga parnaarussap nakuuseqqissinnaanera pinerloqqissin-

naaneralu iperagaasimatilluni killilersugaatinnanilu imaluunniit nakkutigisaanani annertusoq. 

Soorlu eqqartuunneqartoq oqaatigaa ikinngutimini najugaqarusulluni, tamannalu iller-

sorsinnaasutut isigineqanngilaq. Navianaateqarsinnaaneq sukangasuumik killeqartitsilluni nak-

kutigisaalluarnikkullu annikillisinneqassaaq, kisianni kiffaanngissuseqarnerusumik pineqaatissi-

issummik atuinikkut, paarineqartussanngortinneqanngitsumut piumasaqaatit assinginik pi-

umasaqaasiisoqarluni. Immikkoortukkuutaarlugu iperagaajartuaartinneqarnissaa siunertaavoq 

aamma eqqartuunneqartoq killilersorneqarnera sakkukilliartuaartillugu kissaammertarnerata al-
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lanngorarnera nakkutigineqassalluni. Nakkutiginninnermi paasiniarneqassaaq 1) nakuuse-

qqajaanersoq aamma 2) nakuusernissamik siorasaareqqajaanersoq aamma 3) killilersugaajun-

naariartuaarnermi pissusilersornikkut takussutaasinnaasut allat. Parnaarussaq attaveqaru-

manngippat, puffajappat oqaatsikkullu sakkortusaarpat tamanna parnaarussap patajajunnaariar-

torneranut takussutaassaaq. 

 

Pinerloqqinnissamut navianaateqarneq annikillisarneqassappat taanna antabussituinnartaria-

qarpoq aamma hashimik atuipilunnermut katsorsarneqartariaqarpoq. Naliliinermut matumunnga 

atatillugu eqqartuunneqartoq isumaqarpoq antabus kukkusumik katsorsaanerusoq. Ataani 

atsiortup antabus nakuusinnginnissamut, eqqarsaqqaarani qisuariannginnissamut pinerloqqin-

nginnissamullu sunniutilittut isigimmagu parnaarussaq imminerminut tunngatillugu soqutigisa-

qanngilaq. Piviusuuvoq eqqartuunneqartoq sulisunik suleqateqarsinnaasoq, sukannersumik erse-

qqissumillu killilersugaalluni uippakajaarani ulluinnarni inuunerminik ingerlatsilluarsinnaasoq. 

Parnaarussaq inissiisarfimmi kiffaanngissuseqarnerulluni ukiup ataatsip ingerlanerani patajaatsu-

mik inuuinnarsinnaappat pitsaaliuinermullu tunngasunut suleqataasinnaappat, soorlu imernaveer-

saarluni, navianaateqarnera annikinnerussasoq nalilerneqarpoq. Tamatuma kingorna eqqartuun-

neqartoq naliliivigeqqinneqarsinnaavoq misiligummik iperagaanissaa siunertaralugu. Maan-

nakkut misiligummik iperagaanissaq innersuussutigineqarsinnaanngilaq. 

 

 

 

Siunissami nakuuserneq 

Parnaarussaq pinerloqqippat nalilerneqarpoq taamaalioqqissinnaanera ilimanartoq, tassa par-

naarussaq imigassamik sunnertisimatilluni nalunngisaminut navianaatilimmik nakuuserluni. Inuit 

pinerluneqartut eqqartuunneqartumut qanigisaanngillat. Taakkua eqqartuunneqartorlu ili-

simaneqartunik aaqqiagiinngissuteqarsimagunanngillat. Taamaalilluni eqqartuunneqartoq 

aqussinnaajunnaarnerani inuit navialisinneqarsinnaasut amerlarput. Naliliisoqarpoq killiler-

sorneqarani nakuusernissaa aamma nakuusernissamik siorasaarinissaa annikitsumik ilimanaate-

qartoq. Taamaaliussappat inummit allamit narrunarsarneqartutut misigisimanera pissutaassaaq. 

Maannakkorpiaq nalilerneqarsinnaanngilaq qanoq puiguttunngornera pissusilersorneranut sunni-

uteqassasoq, kisianni kamaqqajaanerulersinnaavoq. 

 

Maannakkorpiaq 

Suliniuteqarnerulernissamik pisariaqartitsisoqarneranut maannakkorpiaq takussutissaqanngilaq, 

siunissami misiligummik iperagaatitsinermi iliuusissat qulaani oqaatigineqartut eqqaassanngik-

kaanni. Takussutissat ilimasulersitsissutaasut qulaani eqqaaneqartut aamma/imaluunniit atuipilo-

qqilersimanera takuneqarpat ingerlaannaq iliuuseqarnissaq pisariaqassaaq, sukannernerusunik 

sinaakkusersuisoqarluni, nakkutiginnilluartoqarluni atuipilunnermullu katsorsaasoqarluni.” 

 

Tarnip pissusaanik ilisimasallip C-p oqaaseqaataanit 16. maj 2016-imeersumi ilaatigut ers-

ersinneqarpoq: 
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”Inerniliineq 

Pineqartoq tassaavoq angut 70-inik ukiulik 1991-imi toqutsinermut eqqartuussaasoq Her-

stedvesterimut sivisussusiligaangitsumik inissinneqarlluni, tassaniipporlu 2010 tikillugu. Tama-

tuma kingorna Kalaallit Nunaannut nuutsinneqarpoq, pingaarnermik Ilulissanut, kisianni 2012-

imi Nuummut nuutsinneqarpoq inissiisarfimmi ittumut inissisimaqatiminullu toqutsinissamik 

siorasaarinermi kingorna. Eqqartuunneqartoq toqutsinermut pingasoriarluni eqqartuussaanikuu-

voq. 

 

Taanna tarnip pissusaasigut misissorluarneqarnikuuvoq eqqarsartaatsikkullu misissuinerni 

pingasuni tamani aamma tarnikkut pissutsinik ilisimasallit 1991-imi eqqartuussinissaq 

sioqqullugu misissuinerini isumaqartoqarpoq taanna inuttut pissutsimigut annertuumik allaane-

russuteqartoq, inunnik peqateqartarnerup tungaatigut ajoquteqartumik pissuseqarluni. Tarnikkut 

perulussimasutut allaaserineqanngisaannarnikuuvoq, taamaallaat eqqaaneqarsimalluni 1970-

ikkunni imigassamik atuinermi kinguneranik takorluuisarsimagunartoq. Eqqartuunneqartoq 

atuipilunnermut katsorsartinissamik, naggataatigut naammassisaminik, pisariaqartitsinermi sani-

atigut Herstedvesterimiinnermini tarnikkut/psykologiskimik katsorsartinneqartariaqarnerminik 

takutitsinikuunngilaq. Eqqartuunneqartoq imigassamik atuipilunnera ajorseriaataasartutut 

oqaaseqaatini siullerni tamani eqqaaneqarsimavoq, taamatuttaaq hashimik atuipilunnera 

aneersinnaajunnaartinneqarneranik ukiunilu arlalissuarni pineqaatissiissummik atuinerani siuari-

artunnginnermik kinguneqarsimavoq.  Eqqartuunneqartoq puiguttortunngornermut takussutis-

sanik ukiuni arlalinngortuni ersersitsisarpoq, kisianni misissortivinnikuunngilaq, naak tamanna 

innersuussutigineqarnikuugaluartoq. Ukiuni kingullerni eqqartunnneqartoq aneertarneq pillugu 

isumaqatigiissutigineqartut malikkuminaatsippai ataasiarlunilu politiit ikiortigalugit inissi-

isarfimmut utertinneqarpoq. Inissiisarfimmi sulisunik akuttunngitsumik oqaloqateqartarnissaq 

pillugu isumaqatigiissutit aamma ingerlatiinnartanngilai, taamatuttaaq inissiisarfiup igaffiani 

qanittumi suliunnaarpoq. 

 

Misissuinermi matumani eqqartuunneqartoq inuttut pissutsimigut allaanerussuteqarpoq inunnik 

peqateqartarnerup tungaatigut ajoquteqartumik pissuseqarluni psykopaterpiassusermut pi-

umasaqaatit eqqortinnissaat qanillugu. Pissutsit ilaatigut sakkukillisimapput. Eqqartuunneqartoq 

eqqaamasaqarniarnera aamma ajorpoq, taamaalillunilu qularnanngitsumik tamanna timimigut 

ajoquteqarneranik ilaatigut pissuteqarluni. Piginnaasai imigassamik peqquteqartumik ajorseriar-

nersut imaluunniit puiguttortunngornermik pissuteqarnersut aalajangerneqarsinnaanngilaq. 

Misissuinermi matumani naliliisoqarpoq nammineerluni inuusinnaanngitsoq, kisianni pig-

innaasamigut amigaateqarnini pissutigalugu inummik najorneqartariaqartoq, taamaattumillu 

nammineq ineqartitaanissaa naammaginarsorineqanngilaq. Qaratsakkut misissortinnerunissaq pi-

sariaqarnersoq qulaarneqassaaq. Tamanna pillugu 2014-imi 2015-imilu innersuussutaasimasut 

kingunerisaannik pillorissaasumit takuneqarsimavoq, taannalu 2014-imi oktoberimi 

oqaaseqarluni oqarpoq eqqartuunneqartoq eqqaamasaqarniarnera ajortissimasoq. Tamatuma sani-

atigut uummallunnerminut nakorsamit misissortinnerminut atatillugu puiguttortunngornerminut 

aaversissimavoq, kisianni akissutit suli pigineqanngillat. 

 

Taamaattumik innersuussutigineqassaaq eqqartuunneqartoq qaratsamigut misissorneqassasoq 

puiguttortunngorsimanersoq paasiniarlugu, taamaalilluni tulluuttumik katsorsartinnissaminik 

neqeroorfigineqarniassammat iperagaajartuaartinneqarnissamullu atatillugu ikiorneqarni-

assammat. Ataatsimut isigalugu tarnikkut qanoq issusaa, 2014-imi misissuinermut sanilliullugu, 
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pitsanngorsimanngilaq aamma navianaateqarnersoq nalilerniarlugu tarnip pissusaatigut misis-

sorteqqinnissaa pisariaqarsorineqanngilaq. Sukumiisumik misissortissimanera 2.7.2015-imik ul-

luligaq innersuussutigineqarpoq. 

 

Hashimik atuipilunnera suli ingerlasoq, piginnaasamigut ajorseriarsimanera, inunnut navi-

anaatilimmik pinerloqqinnissaanut navianaateqalersitsisinnaasoq, inuttullu pissutsimigut anner-

tuumik allaanerussuteqarnera eqqarsaatigalugit misiligummik iperagaatitsinissaq innersuussutigi-

neqarsinnaanngilaq.” 

 

Nuummi Pineqaatissiinneqarsimasunut Inissiisarfiup oqaaseqaataanit 28. juli 2016-imeer-

sumit ilaatigut ersersinneqarpoq: 

 

”Eqqartuunneqartoq maanga Nuummut Ilulissani inissiisarfimmiit nuutsinneqarpoq ulloq 

07.07.12., Herstedvesterimi inissiisarfimmiit allaffissornikkut nuutsitsinerup kingornatigut.  

 

Malugineqarsinnaavoq eqqartuunnneqartoq ukioqqortusisimasoq, puigutunerulernikuuvormi 

aamma takuneqarsinnaavoq eqqaamasaqarniarluni ilungersortoq. Eqqartuunneqartoq pissusiler-

sornermini meerarpalungajassinnaavoq. Ilaannikkut soorlulusooq nammineq eqqaamarusutani 

kisiisa eqqaamaniartarai. 

Uukapaatitsiniaasartutut pissuseqarpoq aamma sulisut unnersuussutaannik malinninnissaminik 

ajornartorsiuteqarpoq, ingammik piumasani pinngikkaangamiuk. Ilaatigut aneernerminiit utin-

ngitsoornikuuvoq taamaalilluni aneersinnaajunnaarsitaalluni, taamaakkaluartorli tamanna ima 

saatsillugu nammineq pissuussutiginnginnerartarpaa. 

 

Eqqartuunneqartoq kajumissaaruminaassinnaavoq siunissamilu eqqarsaatiginerunissaanik akuer-

sisikkaanni, assersuutigalugu opsparingskontomik ammaatillugu, taava sivitsunngitsoq an-

ingaasat tigusarpai soqutigisaqanngivittarlunilu. Tamanna hashimik atuipilunnerujussuata ta-

kussutissaanut ilaavoq aammami miserratiginngilaa 70-ikkunnilu hashimik atuisuunikuulluni. 

Eqqartuunneqartoq sumi iperagaarusunnerminik kissaatini allanngorartittuarpaa. 

Eqqartornikuuaa assersuutigalugu maani Nuummi, Ilulissani, Alluitsup Paani Qaqortumilu ipe-

ragaarusulluni. 

 

Eqqartuunneqartoq namminerisaminik initaarniarnissaminut piumassuseqarnera takujuminaap-

poq. Amerlasoorpassuariarlugu oqaloqatiginikuuara oqarfigalugu attartortitsisartumut privatimut 

attaveqassasoq, taamaalionerillu tamaasa sooq taakkununnga attaviginnissimannginnerminut as-

sigiinngitsunik utoqqatsissuteqartarpoq. Eqqartuunneqartoq Ilulissani inissaminik neqeroorfigi-

neqarnikuuvoq, piumasimanaguli maanni Nuummi najugaqaannarusukkami, peqqissutsini pine-

rullugu aammali maani Nuummi arnamik qatannguteqarami ikinnguteqarlunilu. INI A/S-imi 

ataatsimik initalimmut utaqqisuni nr. 205-iuvoq. Sermersooq Kommune ataatsimeeqatigini-

kuuara inimik arlaannik tunineqarsinnaanera pillugu, kisianni inerniliisoqarpoq taanna suli nam-

mineersinnaasoq. 

 

Eqqartuunneqartoq misissugassamik queqqullugu arlaleriarluta akuersitinniarsarereerlugu quua 

HTC-mik akoqartoq ulloq 22.07.16-imi misissuinermi paasineqarpoq. Eqqartuunneqartoq sivisu-
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umik AA-mut ataatsimiigiarnikuunngilaq, taamatuttaaq ilagiinnut imminnut ingerlattunut naala-

giarneq ajorpoq, Tamaat isigalugu eqqartuunneqartoq ukiup kingulliup ingerlanerani ajun-

ngitsumik siuariaateqanngilaq, kajumissuseqarnera annikitsuararsuuvoq. 

 

Inissiisarfik naliliivoq eqqartuussut maannakkut atuuttoq atuutsiinnarneqassasoq, tamatumunnga 

pissutaavoq eqqartuunneqartoq suli namminerisaminik ineqanngimmat kiisalu ukiup kingulliup 

ingerlanerani pitsaanngitsumik kinguariaateqarmat.” 

 

Kalaallit Nunaanni Pinerluttunik Iusmaginnittoqarfiup oqaaseqaataanit 30. september 2016-

imeersumit ilaatigut ersersinneqarpoq: 

 

”Pinerluttunik Isumaginnittoqarfik naliliivoq inatsisitigut isumanaatsuunissaq pissutiga-

lugu pineqaatissiissummik allannguinissaq ilalernartinneqanngitsorujussuusoq. 

 

Eqqartuunneqartoq matuma kingorna […]-mik taagorneqartoq, Nuup Eqqartuussiviata eqqartu-

ussutaani 30. september 1991-imeersumi eqqartuunneqarpoq Danmarkimi Pinerluttunik 

Isumaginnittoqarfiup ataani inissiisarfimmut tarnip pissusaanik ilisimasalinnit aqunneqartumut 

sivisussusiligaanngitsumik inissinneqarluni. Eqqartuussut taanna Nunatta Eqqartuussisuuneqarfi-

anit ulloq 1-8.oktober 1991 atuuttussanngortinneqarpoq. Eqqartuunneqartoq Danmarkimi Her-

stedvesterip Parnaarussivianiippoq 2010-milu Ilulissani Pineqaatissinneqarsimasunut Inissi-

isarfimmut allaffissornikkut nuutsinneqarpoq. Eqqartuunneqartoq 2012-imili Nuummi Pineqaa-

tissinneqarsimasunut Inissiisarfimmiippoq, Ilulissani inissiisarfiup ittuanut toqutsinissamik 

siorasaarereerluni. 

 

Pinerluttunik Isumaginnittoqarfiup Qullersaqarfia oqaaseqaammik tarnip pissusaanik nakorsamit 

immikkut ilisimasalimmit, C-imit piniarpoq, Pinerluttunik Isumaginnittoqarfiup eqqartuunne-

qartoq suliaqaqqinnerani atugassamik. 

[…] 

Qaratsakkut misissuinissamik siornatigut unnersuussutit tunngavigalugit eqqartuunneqartoq 

2014-imi pillorissaasumit misissorneqarpoq, taassumalu oqaatigaa eqqartuunneqartoq eqqaama-

niarnera sualunngitsumik annikillisimasoq. Eqqartuunneqartoq qaratsakkut nappaatinut immik-

koortortaqarfimmi misissortinneqarnissaa Pinerluttunik Isumaginnittoqarfiup sulissutigaa, ta-

mannali sivisuumik ingerlasarpoq. 

 

Qullersaqarfik oqaaseqaammut matumunnga atugassatut Nuummi Pineqaatissinneqarsimasunut 

Inissiisarfimiit oqaaseqaammik piniarpoq. Taanna tamakkerlugu ilanngunneqarpoq. Tassannga 

erserpoq inissiisarfiup Kommuneqarfik Sermersooq attaveqarfigisalersimagaa, Eqqartuunne-

qartoq kommunimit inissaanik tunineqarnissaanut periarfissarsiornissaq siunertaralugu, eqqartu-

unneqartup ulluinnarni inuunermini ikorfartorneqarfigisinnaasaanik. Kommunilli tungaanit 

naliliisoqarpoq eqqartuunneqartoq ima suli ingerlalluartigigami inimik maannakkorpiaq 

tunineqarsinnaanngitsoq. Tamatumunnga atatillugu inissiisarfik suleqataalluni eqqartuunne-

qartoq INI A/S-imi inissarsiortutut allatsitsippaa, Eqqartuunneqartoq inimut ataatsimik initalim-

mut 28. juli 2016-imi utaqqisuni 205-iuvoq. Aammattaaq ilisimatitsissutigineqarsinnaavoq 

eqqartuunneqartoq immaqalu ininik privatimik attortortitsisartumut attaveqalernissaa inissi-

isarfiup pimoorullugu sulissutigiuaraa. 



 7 

[…] 

Nuummi Pineqaatissinneqarsimasunut Inissiisarfiup eqqartuunneqartoq inissarsiornerani tapers-

ersorpaa aamma misiligummik iperagaatitsinissamut atatillugu eqqartuussap naleqquttumik inis-

saqartinneqarnissata qularnaarsimanissaamik piumasaqaatip eqqortinneqarnissaanut iliuuse-

qaqataavoq, naleqq. pinerluttulerinermi inatsimmi § 149, imm. 2. eqqartuunneqartoq Ilulissani 

inissaminik 2015-imi neqeroorfigineqarpoq, qujaannarlunili. Inissiisarfimmi eqqartuunneqartoq 

eqqissisimasumik inuuvoq, kisianni 2016-imi aneereernermi kingorna piffissaq eqqorlugu uter-

tinnissani ajornakusoortippaa. 

 

Ataatsimut isigalugu pineqaatissiissutaasimasup maannakkorpiaq atorunnaarsinneqarnissaa Pi-

nerluttunik Isumaginnittoqarfiup tungaanit innersuussutigineqarsinnaanngilaq. Tamatumunnga 

pissutaavoq eqqarsaatigineqarami eqqartuussap nammineq inigisaminut anisikkiartuaarneqarnis-

saa aallartinneqanngitsoq, tamannalu pineqaatissiissutip atorunnaarsinneqarnissaa inner-

suussutigineqassappat pisariaqartutut isigineqarpoq.” 

 

Kalaallit Nunaanni Pinerluttunik Isumaginnittoqarfiup oqaaseqaataanit 22. november 2016-

imeersumit ilaatigut ersersinneqarpoq: 

 

”Ilisimatitsissutigineqarsinnaavoq eqqartuunneqartoq inissiisarfiup igaffiani suli sulisartoq. 

 

Eqqartuunneqartoq aneertarnerinut atatillugu ilisimatitsissutigineqarsinnaavoq eqqartuussap 

aneerfissani tamaasa aneerfigisarai arfininngornikkullu nalunaaquttaq 13:00-17:00 aneertartoq, 

unnukkut aneertartoq ataasinngornikkut sisamanngornikkullu nalunaaqutaq 18:00-21:00, peqqis-

susaa pissutigalugu immikkut aneertarfeqarpoq ulluinnarni nalunaaqutaq 13:00-14:00. Qaam-

matini 12-ini kingullerni eqqartuunneqartoq 91-iseriarluni ullukkut aneertarpoq, unnukkut 77-

eriarluni, sivisuumik 49-riarluni aamma peqqissusaa pissutigalugu immikkut aneertarfii 228-

usimallutik. 

 

Qaammatini kingullerni 12-imi takkutinngitsooreranut kingusinaarlunilu uterneranut marloriar-

luni aalajangiisoqarpoq. Ulloq 15. november 2015 eqqartuunneqartoq aneernerminiit utinngilaq 

taamaattumillu politiinit ujarneqarpoq, taakkulu eqqartuussaq tigusaralugu inissiisarfimmut 

oqquppaat. Tamanna kinguneqartinneqarpoq ulluni 5-ini kisimiitsitaaneranik, ullukkut aeertar-

nerinik sap. akunnerini 8-ni piiaaffigineqarneranik aamma unnukkut aneertarnerinik sap. akun-

nerini 10-ni piiaaffigineqarneranik. Eqqartuunneqartoq ulloq 30. august 2016 kingusinnaarluni 

uterpoq, tamannalu mianersoqqussummik kinguneqartinneqarpoq. 

 

Quumik misissuinissamut missuinernulluunniit allanut imigassamik hashimilluunniit atuipilus-

sinnaanermut pingaarutilinnut tunngatillugu misissuisoqarsimaneranut nalunaarsuisoqarnikuun-

ngilaq, tassami eqqartuunneqartoq taamaaliornissaminut suleqataajumanngilaq. Erseqqissar-

neqassaaq eqqartuussap misissugassamik quiniarnerluni nammineq aalajangertussaagaa eqqartu-

ussarlu suleqataajumanngippat Pinerluttunik Isumaginnittoqarfik kinguneqartitsinissaminut 

inatsisitigut tunngavissaqanngitsoq. 
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Aammattaaq ilisimatitsissutigineqassaaq, kisitsisit qulaaniittut tamarmik assaannarmik kisinne-

qarsimasut, Pinerluttunik Isumaginnittoqarfiup inissiisarfii ataatsimoorussamik suliami sulia-

qarnermi atortorissaaruteqanngimmata. Taamaalilluni allattuivik ataatsimoorussaq, aneerfiit 

tamarmik nalunaarsorneqarsimaffigisaat, pissarsiarineqarsinnaanngilaq.” 

 

Kalaallit Nunaanni Pinerluttunik Isumaginnittoqarfiup ilassutit e-mailianit 28. november 

2016-imeersumit ilaatigut ersersinneqarpoq: 

 

”Eqqartuunneqartoq inissiisarfimmi sulisunit piumaffigineqaraangami quuminik misissuisitsinis-

samut peqataarusuttanngilaq (peqataajumasanngilaq). Eqqartuussaq qanoq akulikitsigisumik 

aperineqartarsimanersoq pillugu allattukkanik peqartoqanngilaq. Eqqartuussat aneertalernis-

samik aallartinnissaannut atatillugu pasitsaassisoqarneranilu piumaffigineqarlutik misissu-

gassamik quisinnaanersut aperineqartarput. Eqqartuussat amerlanersaat misissugassamik qui-

umasarput. 

[…] 

Eqqartuunneqartoq AA-mi ataatsimiinnissaminut itigartitaanngisaannarpoq, eqqartuunneqartoq 

nammineerluni suut pissutigigaluarnerlugit ataatsimiigiarusuttanngilaq.” 

 

Nassuiaatit 

 

Nunatta Eqqartuussisuuneqarfianut nassuiaateqarpoq eqqartuunneqartoq. 

 

Eqqartuunneqartoq ilassutitut nassuiaavoq, AA-mut ataatsimiigiassaarnikuulluni, pinerlut-

tunik isumaginnittoqarfik atatsimiinnerminik nakkutiginnittarmat, tamannalu peqataasut allat 

piginnaatitaaffiinik unioqqutitsineruvoq. Peqataasanngilaq inissiisarfimmi sulisunit malinne-

qartarami, ataatsimeeqataasullu allat tamanna nuannarinngilaat. Qangarsuarli kingullermik 

hashimik atuipilunnikuuvoq. Ilulissaniit Nuummut nuutsinneqarami hashitoqqittalerpoq. 

Qaqutikkulli taamaattarpoq. Sukkortuuvoq isumaqarporlu hashitornissaq tamatumunnga ulo-

rianartoq. Qaammatit marluk matuma siorna kingullermik hashitorpoq. Inissiisarfimmi misis-

sugassamik querusuppoq, kisianni sulisunit ataasiaannarluni aperineqarnikuuvoq. Taaman-

ikkullu ataasiaannarluni misissortinnerani quua hashimik akoqartoq paasineqarpoq. Tama-

tuma kingorna hashitoqqinngilaq.  

Nuummi najugaqaannarusuppoq. Suli ileqqaagaqanngilaq, aningaasaatimininnguani nerisas-

sanut oqarasuaammullu atortaramigit. Ikinngutinilu madgruppeqarput. Sap. akunneranut 

pingasoriarluni antabussimik iisartagartortarpoq. Sapaatikkut ilagiinnut imminnut ingerlat-

tunut ataatsimiigiartarpoq, anisinnaagaangami. Ikinnguteqarpoq S-mik atilimmik pulaartak-

kaminik. Antabussitortarusuppoq, AA-mut ataatsimiigiartarluni, hashimik atuipilunnermut 

katsorsartikkusupppoq, aniartuaartinneqarnissami ilaatut taamatut periarfissinneqassaguni. 

Aamma aallaqqaataani taamaallaat ullukkut nammineq iniminiittarsinnaavoq inissiisarfim-

mullu sinikkiartortarluni. Aamma misiligummik iperagaassaguni misissugassanik quisarnis-

saminut piareersimavoq.  
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Nunatta Eqqartuussisuuneqarfiata tunngavilersuutaa inerniliineralu: 

 

Eqqartuussisuuneqarfiup maluginiarpaa misiligummik iperagaanissaq erseqqinnerusunik pi-

umasaqaatitalik pitinnagu misiligummik anisitsiartuaarnissaq pillugu eqqartuussisut aalajan-

giinissaannut pinerluttulerinermi inatsimmi maannakkut atuuttumi tunngavissaqartoqan-

ngitsortaaq.  

 

Eqqartuussisuuneqarfik isumaqarpoq eqqartuussaq ima suli navialisitsitigimmat sivisussusi-

ligaanngitsumik inissinneqarnissaq pisariaqartuusoq. Tamatumunnga atatillugu pingaartinne-

qarput pinerlussimanerata qanoq ittuunera, aamma pingajussaannik toqusineq pineqarluni, pi-

nerlunnermi pissutsit atuussimasut pillugit paasissutissat, nakorsat maannakkut paasissutissi-

issutaat kiisalu ulluinnarni sukannersumik killilersorneqanngikkuni inunnut navianaatilim-

mik pinerloqqissinnaaneranik naliliineq.  

 

Tamanna tunngavigalugu eqqartuussisut pineqaatissiissutip atuutsiinnarneqarnissaa pisari-

aqartuusoraat, aammami pinerlunnermik pineqaatissiissummillu atsikkutigiisitsinermik 

soqutigisaqarneq atuukkunnaarsitsinermik misiligummilluunnniit iperagaatitsinermik 

kinguneqarsinnaanngilaq.  

 

Taamaattumik aalajangerneqarpoq: 

 

Eqqartuussisoqarfiup aalajangiinera atuuttussanngortinneqarpoq. 

 

Unnerluutigineqartumut illersuisussanngortitap akissarsiassai immikkut aalajangersarneqas-

sapput. Akissarsiassat naalagaaffiup karsianit naggataatigut akilerneqassapput. 

 

--- 

 

Den 29. november 2016 blev af Grønlands Landsret i sagen 

 

sagl.nr. K 258/16 

(Sermersooq Kredsrets sagl.nr. 

SER-NUU-KS-0358-2015) Anklagemyndigheden 

 (J.nr. 5505-A7A00-00001-90) 

 mod 

 Domfældte 

 Født den […] 1946 

 (advokat Wilhelm Malling, Nuuk 
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 j.nr. 810408) 

 

 

afsagt sålydende 

 

B E S L U T N I N G: 

 

Kredsrettens beslutning  

 

Beslutning i første instans blev afsagt af Sermersooq Kredsret den 17. december 2015. Ved 

beslutningen opretholdt kredsretten den foranstaltning domfældte ved Grønlands Landsrets 

dom af 18. oktober 1991 var idømt. Han blev for blandt overtrædelse i kriminallovens § 57, 

stk. 1, manddrab, idømt anbringelse på ubestemt tid på en psykiatrisk ledet anstalt under Kri-

minalforsorgen i Grønland.   

 

Kære 

 

Denne beslutning er af domfældte kæret til landsretten.  

 

Påstande 

 

Anklagemyndigheden har påstået kredsrettens beslutning stadfæstet.  

 

Domfældte har påstået ophævelse af den idømte foranstaltning eller subsidiært prøveløsla-

delse med vilkår. 

 

Domsmænd 

 

Sagen har været behandlet med domsmænd. 

 

Sagsbehandlingstid 

 

Kredsretten hovedforhandlede sagen i sommeren 2015, beslutningen blev afsagt i december 

2015 og herefter sendt til landsretten den 7. november 2016.  

 

Sagen er modtaget i landsretten den 8. november 2016 og hovedforhandlet den 28. og 29. 

november 2016. 
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Supplerende sagsfremstilling 

 

Det fremgår af HCR-20 risikovurdering af 2. juli 2015 bl.a., at:  

 

”Risikovurdering og risikohåndtering 

På baggrund af ovenstående er det min vurdering, at indsattes risiko for fornyet vold og krimina-

litet er høj i situationer, hvor indsatte er fri og uden rammer eller tilsyn. Fx nævner domfældte, at 

han vil bo ved et vennepar, hvilket ikke anses for forsvarligt. Risikoen mindskes ved en fortsat 

stram struktur under tæt tilsyn, men i en foranstaltning med friere rammer svarende til ikke-for-

varedes vilkår. Formålet er en etapevis udslusning og at observere domfældtes affektlabilitet un-

der aftagende struktur og rammer. Observationens sigte er at identificere 1) voldsprædiktorer og 

2) tilstedeværelsen af motivation for trusler om vold og 3) andre varslingssignaler under aftagende 

struktur. Såfremt indsatte bliver afvisende for kontakt, irritabel og verbalt aggressiv, vil det være 

et varslingssignal om, at indsatte er i gang med at destabilisere. 

 

En mindskelse af risikoen for fornyet kriminalitet forudsætter desuden, at han fortsætter med an-

tabusbehandling og afvænningsbehandling af hashmisbrug. I forbindelse med nærværende vur-

dering, mener domfældte at antabus har været en fejlbehandling. Da undertegnede kæder anta-

bussen sammen med en volds-, impulsdæmpende og kriminalpræventiv effekt, er indsatte indif-

ferent hvad angår egen person. Det er en kendsgerning, at domfældte kan samarbejde med perso-

nalet, fungere i sin egen dagligdag og rutiner uden stressorer, når strukturen er stram og rammerne 

er tydelige. Såfremt indsatte over et år fortsætter en stabiliseret tilværelse i friere rammer på en 

anstalt og er i stand til at samarbejde om forebyggende tiltag ift. afholdenhed, vurderes risikoen 

at være lavere. Herefter kan domfældte på ny vurderes mhp En prøveløsladelse. For nuværende 

kan en prøveløsladelse ikke anbefales. 

 

 

 

Fremtidig vold  

Hvis indsatte begår fornyet kriminalitet vurderes et gentagelsesscenario at være sandsynligt, dvs. 

hvor indsatte alkoholpåvirket begår personfarlig vold mod en bekendt i omgangskredsen. Foru-

rettede personer har ikke været nærtstående til domfældte. Der har tilsyneladende ikke været 

kendte uoverensstemmelser mellem dem og domfældte. Kredsen af personer som kunne være i 

fare for domfældtes impulsgennembrud er således ganske stor. Der vurderes en moderat sandsyn-

lighed for vold og trusler om vold under frihed. Motivationen skulle i givet fald være følelsen af 

at føle sig personligt krænket af en anden. Det er for nuværende ikke muligt at vurdere hvordan 

udviklingen af demens vil påvirke adfærden, men der er en risiko for øget aggression. 

 

Aktuelt 

Der er i øjeblikket ikke tegn på behov for skærpet indsats fraset de ovenfor anførte foranstaltnin-

ger ved en fremtidig prøveløsladelse. Såfremt ovennævnte varslingstegn og/eller mistanke om 

tilbagefald i misbrug observeres, vil der være behov for en øjeblikkelig indsats med henblik på 

strammere struktur, tæt tilsyn, afrusning og misbrugsbehandling.” 
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Det fremgår af psykiatrisk udtalelse af 16. maj 2016 udarbejdet af C bl.a., at: 

 

”Konklusion 

Det drejer sig om en 70 årig enlig mand, der i 1991 for manddrab brev dømt til tidsubestemt 

anbringelse i Anstalten ved Herstedvester, hvor han var anbragt frem til 2010. Herefter blev han 

administrativt overført til Grønland, primært Ilulissat, men i 2012 blev han flyttet til Nuuk efter 

at have fremsat dødstrusler mod anstaltslederen og en medanbragt. Der er tale om domfældtes 

tredje dom for manddrab. 

 

Han er særdeles velundersøgt psykiatrisk og fundet svært personlighedsmæssigt afvigende med 

dyssociale træk ved alle 3 mentalobservationer og ved retspsykiatrisk vurdering, som alle ligger 

forud for domsafsigelse i 1991. Han er aldrig beskrevet psykotisk, når der ses bort fra, at det er 

nævnt, at han formentlig har haft en alkoholhallucinose i 1970’erne. Domfældte har ikke frembudt 

noget psykiatrisk/psykologisk behandlingsbehov under sin anbringelse i Anstalten ved Hersted-

vester udover behovet for misbrugsbehandling, som han afslutningsvis gennemførte. Domfældtes 

alkoholmisbrug står nævnt som aggraverende faktor alle i tidligere udtalelser, ligesom hashmis-

brug har medført inddragelse af udgang og manglende progression i afsoningsforløbet i en læn-

gere årrække. Domfældte har i en årrække frembudt symptomer tydende på demens, men egentlig 

udredning har ikke fundet sted, trods anbefalinger herom, Det seneste år har domfældte haft van-

skeligt ved at overholde aftaler om udgang, og er en enkelt gang bragt tilbage til anstalten med 

politiets medvirken. Aftaler om regelmæssige samtaler med anstaltspersonale har han heller ikke 

vedligeholdt, ligesom han fornyelig er ophørt med sin beskæftigelse i anstaltens køkken. 

 

Ved aktuelle undersøgelse fremstår domfældte personlighedsmæssigt afvigende med dyssociale 

træk, og testpsykologisk nærmer han sig at opfylde kriterier for egentlig psykopati. Trækkene er 

formentlig afbleget i nogen grad. Endvidere fremstår domfældte tydeligt hukommelsessvækket, 

og der er således utvivlsomt et organisk præg over tilstanden. Hvorvidt der er tale om en af alkohol 

betinget svækkelse af de kognitive funktioner eller en dementiel tilstand af anden årsag lader sig 

ikke afgøre. Umiddelbart vurderes han ved herværende unders6gelse ikke i stand til at kunne leve 

selvstændigt, men skønnes pga. sine kognitive deficits at have behov for personales tilstedevæ-

relse, hvorfor planer om placering i egen bolig forekommer insufficiente. En nærmere neurologisk 

udredning og undersøgelse vil kunne afdække sådanne behov. Tidligere anbefalinger herom i 

2014 og 2015 har medført konsultation hos ergoterapeut, der i oktober 2014 udtaler, at domfældte 

har en moderat nedsat hukommelse. Desuden er der ved lægelig undersøgelse som led i kontrol 

af hans hjertesygdom taget såkaldte demens brodprøver, men svar herpå foreligger ikke. 

 

Man skal derfor igen anbefale, at domfældte henvises til neurologisk afdeling mhp demensudred-

ning, så han tilbydes relevant behandling og hjælp i forhold til hans videre udslusning. Samlet er 

hans psykiske tilstand sammenholdt med undersøgelse i 2014 ikke stabiliseret, og psykologisk 

testning mhp risikovurdering er ikke fundet nødvendig at gentage. Der henvises til grundig psy-

kologisk testning dateret den 2.7.2015. 

 

Med et pågående hashmisbrug, hans kognitive svækkelse, der kan udgøre en risikofaktor for ny 

personfarlig kriminalitet og hans svære personlighedsmæssige afvigelse taget i betragtning kan 

prøveløsladelse ikke anbefales.” 
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Det fremgår af Anstalten for Domfældte i Nuuks udtalelse af 28. juli 2016 bl.a., at: 

 

”Forvaringsdømt blev overført her til Nuuk anstalt den 07.07.12. fra anstalten i Ilulissat, efter en 

administrativ overførsel fra anstalten ved Herstedvester.  

 

Det kan mærkes at forvaringsdømte er kommet op i årene, da han er blevet mere glemsom og man 

kan se på ham at han anstrenger sig for at huske, forvaringsdømte kan nærmest være barnlig i sin 

adfærd. Nogle gange kan det virke som at han kun vælger at huske det han selv vil. 

Han virker manipulerende og har problemer med at følge personalets anvisninger især hvis ikke 

han får sin vilje, det er bland andet sådan noget som at han er udeblevet fra sin udgange og derved 

mistet sine udgange, så formår han at vende det om til at det ikke er hans egen skyld. 

 

Forvaringsdømte kan være svær at motivere og når det lykkedes at overtale ham til at tænke nær-

mere ud i fremtiden og f.eks. oprette opsparingskonto, så går der ikke længe inden han hæver 

pengene og bliver ligeglad. Dette er en del af tegnene på hans massiv misbrug af hash, hvilke han 

hellere ikke benægter at være bruger af siden i 70'erne. Forvaringsdømte ændrer hele tiden sit 

ønske om hvor han vil løslades. Han har haft snakket om at gerne vil løslades f.eks. her i Nuuk, 

Ilulissat, Alluitsup Paa og Qaqortoq. 

 

Det er svært at se om forvaringsdømte virkeligt er motiveret til at skaffe egen bolig, jeg har snak-

ket med ham mange gange om at han skal tage kontakt til private udlejer og hver gang har han 

kommet med forskellige undskyldninger for hvorfor han ikke har taget kontakt til dem. Forva-

ringsdømte har ellers fået tilbudt en lejlighed Ilulissat, men har afslået da hån meget gerne vil 

blive boende her i Nuuk, mest pga hans helbred, men også fordi han har sin søster og venner her 

i Nuuk. Han står som nr. 205 til en 1 rums ved INI A/S. Jeg har før haft møde med Sermersooq 

kommune vedr. mulighed for tildeling af bolig af den ene eller andet art, men konklusionen var 

at han stadig kunne fungere selvstændigt. 

 

Efter flere forsøg på at få forvaringsdømte overtalt til at tage urintest blev han den 22.07.16 testet 

positiv for THC. AA-møder har forvaringsdømte ikke gået til i lang tid, ligeledes går han heller 

ikke til gudstjenester ved frikirken, der har i det hele taget ikke været nogen positive fremgang 

med forvaringsdømte det senest års tid hans motivation er meget lille. 

 

Det er anstaltens vurdering at nuværende dom opretholdes, dette på baggrund af at forvarings-

dømte endnu ikke har egen bolig samt det negative tilbagefald, der har været det seneste års tid.” 

 

Det fremgår af Kriminalforsorgen i Grønlands udtalelse af 30. september 2016 bl.a., at: 

 

”Det er Kriminalforsorgens vurdering, at hensynet til retssikkerheden fortsat i høj grad 

taler imod en ophævelse af foranstaltningen. 

 

Domfældte, herefter benævnt […], blev ved Nuuk Kredsrets dom af 30. september 1991 idømt 

anbringelse på ubestemt tid i en psykiatrisk anstalt under Kriminalforsorgen i Danmark. Denne 

dom blev af Grønlands Landsret stadfæstet den l-8. oktober 1991. Domfældte har siden været 
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anbragt på Herstedvester Fængsel i Danmark og blev i 2010 administrativt overført til videre 

anbringelse i Anstalten for Domfældte i Ilulissat. Siden 2012 har Domfældte været anbragt i An-

stalten for Domfældte i Nuuk efter at have udtalt dødstrusler mod anstaltslederen i Ilulissat. 

 

Kriminalforsorgens Hovedkontor indhentede i maj 2016 en fornyet erklæring fra speciallæge i 

psykiatri, C, til brug for Kriminalforsorgens videre arbejde med domfældte. 

[…] 

På baggrund af tidligere anbefalinger om en neurologisk udredning blev domfældte i oktober 

2014 konsulteret af en ergoterapeut, der udtalte at domfældte har en moderat nedsat hukommelse. 

Kriminalforsorgen arbejder på, at domfældte kan blive demensudredt på en neurologisk afdeling, 

men dette er en længere proces. 

 

Hovedkontoret har til brug for denne udtalelse indhentet en udtalelse fra Anstalten for Domfældte 

i Nuuk. Denne er vedlagt i sin helhed. Det fremgår af denne, at anstalten har etableret kontakt til 

Kommuneqarfik Sermersooq med henblik på at afsøge mulighederne for, at kommunen kan til-

dele domfældte en bolig, hvor domfældte kan modtage støtte i sin hverdag. Domfældte vurderes 

dog fra kommunens side fortsat at være så velfungerende, at der ikke kan visiteres en bolig til 

domfældte på nuværende tidspunkt. I forlængelse heraf har anstalten medvirket til, at domfældte 

er blevet opskrevet til en lejebolig hos boligselskabet INI A/S, hvor domfældte pr. 28. juli 2016 

var nummer 205 til en 1 rums. Det kan endvidere oplyses, at anstalten har arbejdet målrettet og 

vedvarende på at få skabt kontakt mellem domfældte og en evt. privat udlejer. 

[…] 

Anstalten for Domfældte i Nuuk understøtter således domfældte i sin boligsøgning og er aktivt 

medvirkende til at opfylde betingelsen om, at der skal være sikret den domfældte passende bolig 

i forbindelse med en prøveløsladelse, jf. kriminallovens § 149, stk. 2. Domfældte har i 2015 fået 

tilbudt en bolig i Ilulissat, men takkede nej hertil. I anstalten har domfældte et roligt anbringel-

sesforløb, men har i 2016 haft svært ved at returnere rettidigt efter endt udgang. 

 

Samlet set kan det fra Kriminalforsorgens side ikke anbefales, at den idømte foranstaltning op-

hæves på nuværende tidspunkt. Dette henset til, at domfældte ikke har påbegyndt et udslusnings-

forløb til egen bolig, hvilket ses som værende en nødvendighed før en ophævelse af den idømte 

foranstaltning kan anbefales.” 

 

Det fremgår af Kriminalforsorgen i Grønlands udtalelse af 22. november 2016 bl.a., at: 

 

”Det kan oplyses, at domfældte fortsat er beskæftiget i anstaltens køkken. 

 

I relation til domfældtes udgange kan det oplyses, at domfældte har alle sine udgange og går 

udgange lørdage i tidsrummet 13:00-17:00, aftenudgange mandage ag torsdage i tidsrummet 

18:00-21:00 særudgange af helbredsmæssige årsager hverdage i tidsrummet 13:00-14:00. I de 

seneste 12 måneder har domfældte gået 91 dagudgange, 77 aftenudgange, 49 langudgange og 228 

særudgange af helbredsmæssige årsager. 

 

I de seneste 12 måneder er der to disciplinære afgørelse for udeblivelser og forsinket tilbagekomst. 

Den 15. november 2015 udeblev domfældte fra udgang, hvorfor han blev efterlyst af politiet, der 
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anholdte domfældte og kørte vedkommende tilbage til anstalten. Dette blev disciplinært sanktio-

neret med 5 dages anbringelse i enrum, 8 ugers frakendelse af dagudgange og 10 ugers fraken-

delse af aftenudgange. Domfældte kom for sent tilbage fra udgang den 30. august 2016, hvilket 

blev sanktioneret med en advarsel. 

 

I forhold til urinprøver eller andre tests af relevans for et eventuelt alkohol- eller hashmisbrug, så 

er der ikke registreret foretagelse af nogle typer test, da domfældte ikke er samarbejdsvillig i 

erlæggelsen heraf. Det skal understreges at aflæggelse af en urintest er frivillig for den domfældte 

og at Kriminalforsorgen ikke har hjemmel til at sanktionere en manglende samarbejdsvillighed 

hos den domfældte. 

 

Det skal endvidere oplyses, at alle ovenstående tal er manuelt udtrukket, da Kriminalforsorgens 

anstaltssektor ikke har et samlet sagsbehandlingssystem tilgængeligt. Der kan således ikke tilve-

jebringes en samlet logbog, hvor samtlige udgange er registeret.” 

 

Det fremgår af Kriminalforsorgen i Grønlands supplerende e-mail af 28. november 2016 bl.a., 

at: 

”Domfældte har ikke ønsket (nægtet) at deltage i urinprøver, når dette er forlangt af anstaltsper-

sonalet. Der findes ikke en opgørelse over hvor ofte dømte er blevet spurgt. De dømte bliver 

spurgt om urinprøve i forbindelse med opstart af udgangssag og på forlangende ved mistanke. 

Hovedparten af de dømte er villige til at deltage i at aflægge urinprøve. 

[…] 

Domfældte er aldrig blevet nægtet deltagelse i AA-møder, det har været domfældte selv der har 

fravalgt dette af ukendte årsager.” 

 

Forklaringer 

 

For landsretten har der været afgivet forklaring af domfældte. 

 

Domfældte har supplerende forklaret, at han er holdt op med at gå til AA-møder, da krimi-

nalforsorgen kontrollerer hans tilstedeværelse, hvilket er et brud på de andre deltageres ret-

tigheder. Han deltager ikke, da de ansatte i anstalten følger efter ham, hvilket de øvrige del-

tagere ikke bryder sig om. Det er lang tid siden han sidst har misbrugt hash. Han begyndte at 

ryge hash igen, da han blev overført til Nuuk fra Ilulissat. Det var dog sjældent. Han har 

diabetes, og han tror det gør det farligt at ryge hash. Det er to måneder siden han sidst har 

røget hash. Han vil gerne aflevere urinprøver i anstalten, men de ansatte har kun spurgt ham 

en gang. Det var den ene gang, hvor han aflagde en urinprøve, at den blev testet positiv for 

hash. Han har ikke røget hash siden  

Han vil gerne blive boende i Nuuk. Han er ikke begyndt at spare op endnu, da han bruger sine 

få penge på mad og telefon. Han har en madgruppe sammen med nogle venner. Han tager 

antabus-tabletter tre gange om ugen. Han går til møder i Frikirken om søndagen, hvis han får 

udgang til det. Han har en veninde, der hedder S, som han besøger. Han er indstillet på at tage 
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antabuspiller, gå til AA-møder, deltage i afvænningsbehandling mod misbrug af hash, hvis 

han får mulighed for det som en del af et udslusningsforløb. Han er også indstillet på til en 

start kun at være i egen lejlighed om dage og overnatte i anstalten. Han er endvidere indstillet 

på at skulle aflægge urinprøver, hvis han bliver prøveløsladt.  

 

Landsrettens begrundelse og resultat: 

 

Landsretten bemærker, at der heller ikke med den nugældende kriminallov er hjemmel til at 

retten kan træffe bestemmelse om udslusning på prøve forud for en prøveløsladelse på nær-

mere angivne vilkår.  

 

Landsretten finder, at domfældte fortsat frembyder en sådan nærliggende fare, at anbringelse 

på ubestemt tid er påkrævet. Der er i den forbindelse lagt vægt på karakteren af den begåede 

kriminalitet, herunder at der er tale om manddrab for tredje gang, oplysningerne om omstæn-

dighederne omkring kriminaliteten, de aktuelle lægelige oplysninger og vurderingen af risi-

koen for ny personfarlig kriminalitet, såfremt han ikke er undergivet en stramt struktureret 

hverdag.  

 

På baggrund heraf finder retten, at opretholdelse af foranstaltningen er nødvendig, og at hen-

synet til proportionalitet ikke kan føre til en ophævelse eller prøveløslades.  

 

Thi bestemmes: 

 

Kredsrettens beslutning stadfæstes. 

 

Salær til den for tiltalte beskikkede forsvarer fastsættes særskilt. Salæret afholdes endeligt af 

statskassen. 

 

 

 

Anne-Sophie Abel Lohse 

 


