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Unnerluussisussaatitaasut 

illuatungeralugu 

U 

Inuusoq […] 1981 

(Advokat Ulrik Blidorf)  

 

Qaasuitsup Eqqartuussisoqarfia siullermik aalajangiisuulluni aalajangiivoq ulloq 11. decem-

ber 2019 (eqqartuussisoqarfiup sul.no. KS-QAA-513/2019).  

 

Piumasaqaatit 

Unnerluussisussaatitaasut piumasaqaatigaat eqqartuussisoqarfiup aalajangiinera atuuttussan-

ngortinneqassasoq. 

 

U misiligummik iperagaanissaq ukiuni pingasuni misiligaaffiliinertalik pillugu  piumasaqaa-

teqarpoq.  

 

Eqqartuussisooqataasut 

Suliaq suliarineqarpoq eqqartuussisooqataasut peqataatillugit. 

 

Ilassutitut paasissutissat 
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Pinerluuteqarsimasunik Isumaginnittoqarfiup oqaaseqaataanit 13. november 2020-meersumit 

ilaatigut ersersinneqarpoq, inatsisitigut isumannaatsuunissaq pissutigalugu pineqaatissiis-

summik atuukkunnaarsitsinissaq ilalernartinneqanngitsorujussuusoq. Ersersinneqarportaaq 

eqqartuussaq smartphonemik tigumiaqarsimanermut taassumalu arsaarinnissutigineqarnera-

nut atatillugu sakkortuumik pissusilersorsimanermut aammalu 2020-mi marsip-apriilip inger-

lanerani sap. akunnialunni hashitortarsimanermut tunngatillugu nalunaarusiamik ataasiarluni 

tigusaqarnikuusoq. Tamatuma saniatigut ersersinneqarpoq eqqartuussaq marlunnik ingial-

lorteqarluni kulturikkut pikialaarnernukarluni qaammammut ataasiarluni aneertarsinnaaner-

minik 29. september 2020-mi nalunaarfigineqarsimasoq, akuersissullu taanna antabusitornis-

samik ikiaroornartutorsimannginnissamillu piumasaqaatitaqartoq aammalu akuersissut 

maannakkut suli atorneqarsimanngitsoq. Pinerluutigisimasap qanoq ittuunera, eqqartuussap 

kinaassutsimigut ajoquteqarnera eqqarsaatigalugit, aamma aneertarneq sivisuumik inger-

lanneqarsimanngimmat,  Pinerluuteqarsimasunik Isumaginnittoqarfiup pineqaatissiissummik 

atorunnaarsitsinissaq maannakkorpiaq inassutigisinnaanngilaa, nalilerneqarpormi assingusu-

mik pinerlussinnaaneq navianaateqartorujussuusoq.  

 

Tarnikkut nappaatini nakorsap immikkut ilisimasallip, […], oqaaseqaataanit 14. maj 2020-

meersumit ilaatigut ersersinneqarpoq imaattoq:  

 

” Tarnikkut maanna qanoq innera  

U ukioq kingulleq allanngoranngitsumik ajunngitsumillu peqqissuseqarpoq. Oqaloqatigiin-

nerit qaammammut ataatsit miss. amerlassusillit ingerlanneqartarput, taakkulu qiimalluni 

peqataaffigisarpai. Inissiisarfimmi nipaatsumik inooqataavoq aamma tamaat isigalugu atuk-

kani naammagisimaarnerarpai.  

 

U-ip eqqarsaqqaarani kamajallunilu pissusilersortarnikuunera ukiup kingulliup ingerlanerani 

sakkukillisimavoq. Aneertalernissami aallartinnissaa pillugu akissutisinissani sivisoorujus-

suarmik naammagittarluni utaqqivaa. Betjentinut nukillalaarnerminik qaammatini kingullerni 

takutitsisarpoq, tamatigulli oqaluullugu eqqissitinneqarsinnaasarpoq. Pania Ilulissani aasaq 

kinguaassiuutimigut atornerlunneqarsimavoq. U nukillalaarnerminik ernumanerminillu erser-

sitsivoq, børnehjemmimiimmi annikitsuinnarnik paasissutissinneqartarpoq, kisianni piffissaq 

tamanna aamma qaangerpaa avammullu qisuariarnani. […]   

Tanikkut qanoq innera 

U eqqissisimasutut tatituutullu isikkoqarpoq. Akornuteqarani ataqatigiissumillu oqaluttarpoq. 

Qallunaatut ajunngitsumik oqaluttarpoq, naatsumilli. U oqaloqatigiinnerni annertuunik 

kissaateqartanngilaq, oqaloqatigiittarnernilli naammagisimaarinninnini tamatigut 

oqaatigisarpaa aamma soqutigineqarnini ikorfartorneqarninilu nuannarerpasippaa. Nukil-

lalaarnini ernumaninilu oqaasinngortikkaangamigit misigissutsitigut imaqanngippasittarpoq. 
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Panimmi misigissusaasa pimoorunnissaanniit nammineq pisariaqartitani aalluppasikulane-

rusarpai. Inunnut allanut misigissutsitigut attaveqarnera annikippoq. Iliuutsimi kingunissai 

eqqarsaatigerpasittanngilai. Allanik misiginneqataavinnerminik ersersitsisumik 

oqaaseqarneq ajorpoq. U ilatsiinnarpasissinnaasarpoq/iliuuseqarsinnaanngippasittarpoq 

maluginiarnartumillu akuersaaginnartutut pissuseqarpasippoq, taamaannerminilu kalaallinit 

inuttut ajornartorsiutilinnit allaanerunngilaq. Isumalunnanilu isumagissaanngilaq. Tarnikkut 

perulunngilaq. Kamassimaanngilaq kamaqqajaananiluunniit. Imminornissamut navianaa-

teqartutut nalilerneqanngilaq.  

[…] 

Inerniliineq 

U angutaavoq 38-nik ukiulik, nakuusersimasoq toqumik kingunilimmik, pinngitsaaliilluni 

atoqarsimasoq, nakuusersimasoq, siorasaarisimasoq tillissimasorlu. U immikkut paarisas-

sanngortinneqarluni 03.02.2014-imi eqqartuunneqarpoq. Taanna Aasianni inissiisarfimmut 

inissinneqarnikuuvoq.  

 

U hashimik ilaannikkut atornerluisarnikuuvoq aamma imigassartorsimatilluni nakuuserluni 

qisuariartarnikuuvoq. Ukiuni marlunni, 2018-imi apriilimiit 2020-mi apriilimut, sunilluunniit 

atornerluisimanngilaq. Nakkaqqinnini betjentinit malugineqanngikkaluartoq nammineerluni 

oqaluttuarisimavaa. 2018-imi novembarimi sivikitsumik qimaanermi, taamanikkut U nammi-

neerluni uterluni, kingorna najoqqutassanik tamanik maleruaavoq nalunaarusianillu 

pisaqarsimanani. Suliffini nakkutigaa aamma psykiaterimik oqaloqateqaraangami suleqatik-

kuminartarpoq.   

 

U angallanneqartarpoq betjenti ataaseq ingiallortigalugu: qaammammut ataasiarluni oqaluf-

filiartarpoq sap. akunneranullu ataasiarluni pisiniarfiliartarpoq atuagaateqarfiliarlunilu. 

Tamanna ajornartorsiutitaqanngitsumik ingerlasarpoq. Aneertarnissaq inassutigineqartoq ili-

magineqartorlu atuutilernikuunngilaq, inaarutaasumik aalajangiisoqarnissaa utaqqineqarmat. 

Taamaalilluni misilittagaqartoqanngilaq, kiffaanngissuseqarnerulersitsisinnaanermut tunng-

aviusinnaasunik. Atugassarititaasut allaaserineqartutut ittut atuutsillugit ingiallorteqarluni 

aneernermi nakuusersinnaanermut navianartoqarnera annikitsutut nalilerneqarpoq. 

Nakuuseqqissinnaanermik/pinerloqqissinnaanermik navianartoqarnera immikkut aneernerni 

U-illu ukiut arlallit ingerlanerini ingerlanneqartarnerani annertunerunngitsutut nalilerneqar-

poq.  

 

Ataatsimik marlunnilluunniit ingiallorteqarluni, taakkua misilittagaat U-imilli ilisarisiman-

ninnerat apeqqutaatillugu, qaammammut ataasiarluni aneertalernissaq suli illersorneqarsin-

naasutut nalilerneqarpoq. Imigassamut pinngitsoorani katsorsartinnissaq, antabussitorti-
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taanissaq ilanngullugu, inassutigineqarpoq kiisalu aneernissaq sioqqullugu sukumiisumik na-

lilersuinikkut ikiaroornartunik atuinnginnissamut piumasaqaateqartoqarluni, aammalu aniiss-

appat sap. akunnerini sisamani siuliani atornerluisimaneranik takussutissaqarsimassanngilaq.  

 

Pineqaatissiissutaasimasumik allannguinissaq maannakkorpiaq inassutigineqarsinnaanngi-

laq”. 

 

Navianaateqarsinnaaneq HCR-20 atorlugu nalilersorneqarpoq ulloq 14. maj 2020. Tama-

tumani ingiallorteqarluni aneersinnaanermi nakuusernissamik pinerloqqinnissamillu navia-

nartoqarnera nalilersorneqarpoq. Nakuusersinnaanermik navianartoqarnera pillugu ersersin-

neqarpoq pinerloqqissinnaanermik navianartoqarnera annertusoq, tassa imaappoq U imigas-

sartorsimatilluni hashitorsimatilluniluunniit nakuusersinnaavoq, siorasaarisinnaavoq kingua-

assiuutitigulluunniit pinerlussinnaavoq. Ersersinneqarportaaq eqqaaneqartutut navia-

nartoqarsinnaanera ingiallorteqarluni aneertarnikkut pinaveersaartinneqarsinnaasoq. U aneer-

tinnagu aneernermi sammineqartussaq U isumaqatigalugu erseqqissumik piareersarneqar-

lunilu pilersaarusiorneqarsimappat ingiallorteqarluni aneernermi nakuusersinnaanermik na-

vianartoqarnera annikippoq. Navianartoqarsinnaaneq imigassartornermik U-llu kinaassutsi-

migut ajoquteqarneranik atoqatigiinnerullu tungaatigut allaanerusumik isumaqarneranik pis-

suteqassaaq, qanigisaminik isumaqatigiinngissuteqalerluni.  

 

U ikiaroornartut pillugit inatsimmik unioqqutitsinermut Nunatta Eqqartuussisuuneqarfiata 

eqqartuussutaani 19. februar 2019-imeersumi kr. 2.000-inik akiligassinneqarpoq. 

 

Nassuiaatit 

U ilassutitut nassuiaavoq, kingullermik eqqartuussaanermi kingorna ajunngitsumik ingerlasi-

malluni. Inissiisarfimmiinnera ajunngitsumik ingerlavoq. Inissinneqarsimasunut allanut ajor-

pallaanngitsumik attaveqarpoq. Nammineq isumaqarpoq inissiisarfimmi betjentit nutaat misi-

littagaqanngitsut killissaminik ujartuiffigisarnagit. Aamma taperserneqanngikkaangami inis-

sinneqarsimasunut allanut piuminaallisaartanngilaq.  

 

Immaqa 2019-imi ukiakkut tarnikkut katsorsatinnermut peqataasimanini iluaqutigisimavaa. 

Aallarteqqissaguni angummik psykologeqarusuppoq. Aneeraangami nuannarisarpaa. Qan-

gaanersoq eqqaamanngilaa, kisianni 2020-mi aasakkuuvoq.  

 

Smartphoneni tiguneqarmat kamappoq, kamaatigisaali tassaavoq betjentip ikinngutiminut 

oqaluttuarimmani. 2020-mi apriilip kingorna hashitornikuunngilaq. Tallimanik meeraqarpoq, 

taakkunannga niviarsiaqqat marluk aasaq apersortipput. Ingiallorteqarluni aneersinnaatitaa-

nerminut akuersissut suli atunngilaa. Naluuaa sooq suli aneertinneqarneq ajorluni. Quumik 

misissuinissamik neqeroorfigineqarnikuunngilaq. Ingiallorteqarluni aneertarnissani 
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apeqqutiginikuunngilaa. Allamik psykologeqalernissaminik neqeroorfigineqarnikuuvoq, 

naluaali sooq tamanna suli aallartinneqarnikuunnginnersoq. Psykologimit attaveqarfiginia-

rneqarnikuuvoq, kisianni piffissamik isumaqatigiissuteqarnissaat iluatsinnikuunngilaq. 

Angummik psykologeqarusunneruvoq aamma inissiisarfiup pisortaa oqarfiginikuuaa psyko-

logimik arnamik oqaloqateqarnissani eqiagalugu. Arnamik oqaloqateqassaguni ajornartorsi-

utini aaqqissinnaanngilaa. Pinngitsaaliilluni atoqateqarnermut eqqartuussaanikuuvoq, tama-

tumalu kingunerisaanik arnat tatiginngilai. Panimmi ilaat angerlartissaguniuk taakkualu ilin-

niartitsisui arnaappata oqaloqatigissagunigillu tamanna ajorinngilaa.  

 

Iperagaassaguni pinerloqqinnissaa navianaateqanngilaq. Iperagaassaguni antabussitorusus-

saaq. Aatsaalli nakorsaatigeriikkaminut ilanngullugu pisassaguniuk. Sapigaqarnermut nakor-

saatitorpoq vitamiinitortarlunilu, taamatuttaaq sininnartutortarpoq aqajarorissaatitorlunilu. 

Aamma quuminik misissugassanik tunniussisarsinnaavoq. Qaqugu ingiallorteqarluni aneer-

talersinnaanerminik inissiisarfimmiit paasitinneqarnikuunngilaq.  

 

Nunatta Eqqartuussisuuneqarfiata tunngavilersuutaa inerniliineralu  

Nakorsaniit paasissutissat pigineqartut tunngavigalugit kiisalu Up inassutigineqartutut ingial-

lorteqarluni suli aneersimannginnera pillugu paasissutissiissutigineqarmat, eqqornerusuusori-

neqarpoq Nunatta Eqqartuussisuuneqarfiata 3. februar 2014-imi pineqaatissiissutigisimasaa 

atuutsiinnarneqarpat, taamaattumillu eqqartuussisoqarfiup tamanna pillugu aalajangiisima-

nera eqqartuussisuuneqarfiup isumaqatigisinnaavaa. Eqqartuussisuuneqarfiup aalajangiiner-

mini annertuumik pingaartippai pinerluutigineqarsimasut qanoq ittuunerat aamma Up kina-

assutsimigut ajoquteqarnera kiisalu maannakorpiaq nalilerneqarsinnaanngimmat taanna kif-

faanngissuseqarnerujartuaarnerminut atatillugu qanoq qisuariassanersoq, tassami iperagaa-

jartuaartitsinivimmik aallartitsisoqarsimanngilaq. Tamatuma saniatigut eqqartuussisuuneqar-

fiup nalilersuinermini ilanngullugu tunngaviutippaa, U sammisassaq pillugu erseqqissumik 

isumaqatigineqarluni pilersaarusioqatigineqarpat nakkutigilluarneqarpallu aatsaat pinerloq-

qissinnaanerup navianartoqarnera annikitsutut nalilerneqarsinnaasoq.  

 

Eqqartuussisuuneqarfiup naliliinermini pingaartippaattaaq tarnikkut peqqissartinneq, U-p 

nammineq iluaqutigineragaa, taamaatiinnarneqarsimasoq, katsorsaanerullu qaqugu aal-

larteqqinnissaa maannakkut erseqqissumik oqaatigineqarsinnaanngitsoq aammami paasissu-

tissiissutigineqartut malillugit katsorsartinneq pinerloqqinnginnissamik pinngitsortitsiniar-

nermut inissinneqarnerullu ingerlaneranut pingaaruteqarpasimmat.  

 

U-p misiligummik iperagaatitsinissamut piumasaqaatigineqartutut imigassamik atornerlui-

nermut allatullu atornerluinermut katsorsartikkusussinnaanera allatut inerniliinermik kin-

guneqarsinnaanngilaq.  
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Iperagaatitsinissaq, tamakkiisumik misiligummilluunniit, maannakkorpiaq tunngavis-

saqanngimmat pineqaatissiissut allanngortinneqarani atuutsiinnarneqarpoq. 

 

TAAMAATTUMIK AALAJANGERNEQARPOQ 

 

Nunatta Eqqartuussisuuneqarfiata ulloq 3. februar 2014-imi pineqaatissiissutaa allanngortin-

neqarani atuutsiinnarneqassaaq.  

 

Naalagaaffiup karsiata suliamut aningaasartuutit akilissavai. 

 

*** 

 

afsagt af Grønlands Landsret den 2. december 2020 i kæresag 

 

Sagl.nr. K 121/20 

  

Anklagemyndigheden 

mod 

T 

Født den […] 1981 

(Advokat Ulrik Blidorf)  

 

Qaasuitsoq Kredsret afsagde beslutning i 1. instans den 15. juni 2020 (kredsrettens sagl.nr. 

KS-QAA-513/2019).  

 

Påstande 

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om stadfæstelse af kredsrettens beslutning. 

 

T har nedlagt om prøveløsladelse med en prøvetid på 3 år.  

 

Domsmænd 

Sagen har været behandlet med domsmænd. 

 

Supplerende oplysninger 

Det fremgår af udtalelse af 13. november 2020 fra Kriminalforsorgen bl.a., at det er Krimi-

nalforsorgens vurdering, at hensynet til retssikkerheden fortsat i høj grad taler imod en ophæ-

velse af foranstaltningen. Det fremgår videre, at domfældte siden sidste udtalelse har modta-

get en enkelt rapport for besiddelse af smartphone og aggressiv adfærd i forbindelse med, at 

smartphonen blev inddraget, og at han i løbet af marts-april 2020 har røget hash igennem 
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nogle uger. Derudover fremgår det, at domfældte den 29. september 2020 blev meddelt tilla-

delse til 1 ledsaget udgang om måneden med to ledsagere til kulturelle formål, at tilladelsen 

er givet med et antabusvilkår og et betinget narkovilkår, og at tilladelsen på nuværende tids-

punkt ikke er benyttet. Henset til karakteren af den begåede kriminalitet, domfældtes person-

lighedsforstyrrelse, og da der ikke er gennemført et længere udslusningsforløb, kan Kriminal-

forsorgen ikke anbefale en ophævelse af foranstaltningen på nuværende tidspunkt, da der vur-

deres at være stor risiko for tilbagefald til ligeartet kriminalitet.  

 

Af udtalelse af 14. maj 2020 fra speciallæge i psykiatri, […], fremgår bl.a. følgende:  

 

”Aktuelle psykiske tilstand  

T’s tilstand har været stabilt god det sidste år. Der har været samtaler ca. 1 gang om måneden, 

som han har medvirket til med godt humør. Han lever et stille liv på anstalten og angiver sig 

i det store og hele tilfreds med sin situation.  

 

T’s tidligere impulsivitet og temperamentsfulde adfærd er afdæmpet det sidste år. Han har 

udvist tålmodighed i forhold til en meget lang ventetid på svar vedrørende opstart af et ud-

gangsforløb. De sidste måneder har han enkelte gange vist sine frustrationer over for betjen-

tene, men han har hver gang kunnet tales til ro. Hans datter var i vinter udsat for et seksuelt 

overgreb i Ilulissat. T udtrykte frustration og bekymring, da han fik sparsomme oplysninger 

fra børnehjemmet, men han kom også igennem denne periode uden udadreagerende adfærd. 

[…]   

Objektiv psykisk 

T fremtræder rolig, samlet. Taler frit og sammenhængende. Udtrykker sig fint på dansk, men 

kortfattet. T har ofte ikke de store ønsker til samtalerne, men han udtrykker altid tilfredshed 

med dem og virker glad for opmærksomhed og støtte. Han fremstår afledet følelsesmæssigt, 

når han udtrykker sin frustration og bekymring i ord. Han fremstår ofte mere optaget af egne 

behov end dybere engageret i døtrenes følelser. Han har en svag emotionel tilknytning til 

andre mennesker. Han synes ikke at reflektere over konsekvenserne af sine handlinger, ham 

kommer ikke med udtalelser, der afslører egentlig empati med andre. T kan virke opgi-

vende/magtesløs og påfaldende accepterende, hvilket ikke er kulturelt afvigende for socialt 

svage grønlændere. Neutralt stemningsleje. Ikke psykotisk. Ikke affektspændt eller –labil. 

Skønnes ikke at være selvmordstruet.  

[…] 

Konklusion 

T er en 38-årig mand, der tidligere har begået vold med døden til følge, voldtægt, vold, trusler 

og tyveri. T blev 03.02.2014 idømt forvaringsdom. Han er anbragt på anstalten i Aasiaat.  
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T har tidligere haft et periodisk hashmisbrug, og han har reageret voldeligt i alkoholpåvirket 

tilstand. Han har i 2 år, fra april 2018 til april 2020 formået ikke at være misbrugende. Han 

fortalte på eget initiativ om sit tilbagefald, som ikke var blevet bemærket af betjentene. Siden 

den kortvarige undvigelse i november 2018, hvor T selv vente tilbage, har han overholdt alle 

retningslinjer og har ikke fået rapporter. Han passer sin beskæftigelse og er samarbejdsvillig 

til samtalerne med psykiater.  

 

T har transporter ledsaget af én betjent: én gang månedligt til kirke og én gang ugentligt til 

butik og bibliotek. Dette forløber uden problemer. Det anbefalede og forventede udgangsfor-

løb er ikke trådt i kraft, da der afventes en endelig beslutning. Der er således ikke et erfarings-

grundlag at basere en evt. udvidelse af frihedsgrader. Risikovurderingen viser en lav risiko 

for vold ved ledsaget udgang under de beskrevne vilkår. Risikoen for recidiv til vold/krimi-

nalitet skønnes ikke at være højere end ved de særudgange og transport T har haft gennem 

flere år.  

 

Det skønnes fortsat forsvarligt at opstarte et månedligt ledsaget udgangsforløb med 1-2 led-

sagere afhængig af deres erfaring med og kendskab til T. Risikovurderingen peger på en lav 

risiko ved ledsaget udgang. Der anbefales et ubetinget alkoholistbehandlingsvilkår inklude-

rende antabusbehandling samt en betinget narkovilkår bestående af grundig klinisk vurdering 

inden udgang, og at der ikke har været tegn på misbrug de foregående 4 uger.  

 

Der kan ikke på nuværende tidspunkt peges på en ændring af den idømte foranstaltning”. 

 

Der er den 14. maj 2020 udarbejdet en HCR-20 risikovurdering, der vurderer risikoen ved 

evt. ledsaget udgang og risiko for vold og fornyet kriminalitet under ledsaget udgang. Om den 

fremtidige voldsrisiko fremgår det, at risikoen for fornyet kriminalitet i form af et gentagel-

sesscenario vurderes at være høj, dvs. at T i alkoholpåvirket eller hashpåvirket tilstand begår 

vold, trusler eller sædelighedskriminalitet. Det fremgår videre, at de nævnte risikofaktorer 

skønnes at kunne imødegås ved ledsagede udgange. Risikoen for vold ved ledsaget udgang 

er lav, såfremt T er under tæt tilsyn på en tydelig og planlagt aktivitet, der er forberedt inden 

og aftalt med T. Skulle der opstå risikoscenarier vil de have baggrund i alkoholindtag og T’s 

personlighedsforstyrrelse og sexologiske afvigelse, hvor han kunne komme i konflikt med 

nærtstående.  

 

T er ved Grønlands Landsrets dom af 19. februar 2019 idømt en bøde på 2.000 kr. for over-

trædelse af lov om euforiserende stoffer. 

 

Forklaringer 
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T har supplerende forklaret, at han har haft det fint siden sidst han var i retten. Det går godt i 

anstalten. Han har ikke noget forhold til de andre indsatte. Han har det nogenlunde godt med 

betjentene i anstalten. Han mener ikke selv, at han er grænsesøgende over for de nye og uer-

farne anstaltsbetjente. Han er heller ikke umedgørlig over for de andre indsatte, når han ikke 

får ret.  

 

Det har måske gavnet ham, at han har deltaget i et psykoterapeutisk forløb i efteråret 2019. 

Hvis han skal starte op igen skal det være med en mandlig psykolog. Det er dejligt, når han 

er på udgang. Han husker ikke, hvornår det var, men det var i sommeren 2020.  

 

Han blev sur, da hans smartphone blev taget fra ham, men det var fordi anstaltsbetjenten 

fortalte om ham til sine venner. Han har ikke røget hash siden april 2020. Han har fem børn, 

hvoraf to pigerne blev konfirmeret i sommer. Han har ikke brugt sin tilladelse til ledsaget 

udgang endnu. Han ved ikke, hvorfor han ikke får udgang. Han er ikke blevet tilbudt at få 

foretaget en urintest. Han har ikke selv efterspurgt ledsaget udgang. Han har fået tilbudt en 

ny psykolog, men han ved ikke, hvorfor det ikke er kommet i gang endnu. Psykologen prø-

vede at kontakte ham, men det er ikke lykkes dem at aftale et tidspunkt. Han ville foretrække, 

at han fik en mandlig psykolog, og han har sagt til anstaltslederen, at han ikke gider tale med 

en kvindelig psykolog. Hans problem kan ikke løses, hvis han skal tale med en dame. Han er 

dømt for voldtægt og har som følge heraf ikke tillid til kvinder. Såfremt han får en sine døtre 

hjem og skal tale med deres eventuelle kvindelige lærere, vil han være indforstået hermed.  

 

Der vil ikke være nogen risiko for, at han falder tilbage til kriminalitet, hvis han bliver løsladt. 

Han vil være villig til at tage antabus, hvis han bliver løsladt, men kun hvis det kan tages 

sammen med den medicin, han i forvejen får. Han får piller mod allergi og vitaminer ligesom 

han får sovemedicin og piller mod beskyttelse af mavesækken. Han er også indstillet på at 

aflevere urinprøver. Anstalten har ikke fortalt ham, hvornår han kan komme på ledsaget ud-

gang.  

 

Landsrettens begrundelse og resultat 

På baggrund af de foreliggende lægefaglige oplysninger samt oplysningerne om, at T endnu 

ikke har været på de anbefalede ledsagede udgange findes det rettest, at den af Grønlands 

Landsret den 3. februar 2014 idømte foranstaltning opretholdes, hvorfor landsretten kan til-

træde kredsrettens beslutning herom. Landsretten har herved lagt betydelig vægt på karakte-

ren af den begåede kriminalitet og Ts personlighedsforstyrrelse, samt at det ikke på nuvæ-

rende tidspunkt kan vurderes, hvordan han vil reagere i forhold til en gradvis udvidelse af 

frihedsgraderne, idet der ikke er igangsat et egentligt udslusningsforløb. Det er derudover 

indgået i grundlaget for landsrettens vurdering, at risikoen for recidiv alene vurderes som lav 
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såfremt han er under tæt tilsyn på en tydelig og planlagt aktivitet, der er forberedt inden og 

aftalt med ham.  

 

Landsretten har ved sin vurdering endvidere tillagt det betydning, at den terapeutiske behand-

ling, som også efter Ts eget udsagn har været gunstig for ham, er afbrudt, at det på nuværende 

tidspunkt er uklart, hvornår et nyt behandlingsforløb opstartes, og at behandlingen efter det 

oplyste synes væsentlig i forhold til imødegåelse af ny kriminalitet og udvikling i øvrigt i 

anbringelsesforløbet.  

 

Det forhold, at T er indstillet på at undergive sig både alkohol- og øvrig misbrugsbehandling 

som et vilkår for prøveløsladelse, kan ikke føre til et andet resultat.  

 

Da der ikke på nuværende tidspunkt er grundlag for en løsladelse, hverken helt eller på prøve, 

opretholdes foranstaltningen uændret. 

 

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

 

Den af Grønlands Landsret den 3. februar 2014 idømte foranstaltning opretholdes uændret.  

 

Statskassen betaler sagens omkostninger. 

 

 

Mette Munck Grønbæk  

 

*** 

 

 

Eqqartuussisociarfik Qaasuitsup 

Udskrift af dombogen 

Aalajangiineq: 

 nalunaarutigineqarpoq Qaasuitsup Eqqartuussisoqarfianit ulloq 15. juni 

 2020 

Eqqartuussiviup no.513/2019 

 Politiets nr. 55PM-10171-00052-17 
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Unnerluussisussaatitaasut 

 illuatungeralugu 

 U cpr-nummer […] 

Suliap matuma suliarineqarnerani eqqartuussisooqataasartunik 

peqataasoqarpoq. 

Unnerluussut 

 U ulloq 11. april 2013 Qaasuitsup Eqqartuussisociarfianit 

eqqartuunneqarpoq aalaj angers imasumik sivisussusiligaanngitsumik 

qallunaat napparsimmavissuanni katsorsagassanngortinneqarluni 

unioqqutitsinermut pinerluttulerinermi inatsimmi § 88 - nakuuserneq aamma 

 § 77, imrn. 1, nr. 1 - pinngitsaaliineq, pinerluttulerinermi inatsimmi § 102 

 -marloriarluni tillinniarneq. Eqqartuussut Nunatta Eqqartuussisuuneqarfianit 

allanngortinneqarpoqulloq 3. februar 2014 Kalaallit Nunaanni 

Pineqaatissinneqarsimasunut inissiisarfimmiittussanngortinneqarnermik 

aalajangersimasumik sivisussuligaanngitsumik. 

Piumasaqaatit 

 Unnerluussisussaatitaasut piumasaqaateqarput Qaasuitsup Eqqartuussiviata 

eqqartuus sutaa ulloq 11. april 2013-meersoq, Nunatta 

Eqqartuussisuuneqarfiata ulloq 3. februar 2014 allanngortitaa, 

allanngortinnagu atuutiinnarneciassasoq. 

U sinnerlugu illersuisoq Jørgen Svane piumasaqaateqarpoq 

 Qaasuitsup Eqqartuussiviata eqqartuussutaa ulloq 11. april 2013-meersoq, 

 Nunatta Eqqartuussisuuneqarfiata ulloq 3. februar 2014 allanngortitaa, 

 atorunnaarsinneqas sasoq. 

Suliami paasissutissat 

 Nassuiaatit 

 Suliaq suliarineqartillugu U nassuiaateqarpoq. 

SW 75255 
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Eqqartuussaq U nassuiaateqarpoq ulloq 15. juni 2020. Nassuiaat 

 eqqartuussisut suliaannik allassimaffimmi issuarneqarpoq. 

Uppernarsaatit 

Makkunannga ersersinneqarpoq: 

 Pinerluttunik Isumaginnittoqarfiup oqaaseqaataa 22. februar 2019-meersoq: 

"Oqaaseqaat U pillugu, mannakkut Aasianni 

Pineqaatissinnegarsimasunut inissiisarfimmiittoq. 

 Politimesterip ulloq 18. december 2018 noqqaassutigivaa pineqartup qanoq innera 

 atugarisaalu oqaaseqarfigineqassasut, tassunga ilanngullugu nalilersomegassasoq 

inatsisitigut isumannaatsuunissaq pillugu pisariaqartutut isigineqamersoq 

pinegartumut suli eqqartuussut pineqaatissiissutigineqartoq 

atuutitinneqassanersoq. 

Pinerluttunik Isumaginnittoqarfik naliliivoq inatsisitigut 

isumannaatsuunissaq pissutigalugu suli annertuumik pisariaqartoq 

pineqaatissiissutip atorunnaarsinneqannginnissaa. 

 Oqaatigineqassaaq Pinerluttunik isumaginnittoqarfiup Qullersarfiata kingullermik 

 ulloq 28. september 2018 U pillugu oqaaseqaasiorsimammat, matuma 

kingoma U, taamaattumik taanna tamakkiisumik innersuussutaalluni. 

Taamatullu aamma innersuussutigineqarpoq nakorsap tamit pillugit immikkut 

ilinniagallip […], kiisalu psykolog […] 

nalunaarusiaat 30. juni 2018-imik ulluligaq. Taannalu suli atuuppoq. 

 Ilassutitut oqaatigineqassaaq, U 6. november 2018-ip unnuaani Aasianni 

Pineqaatissinneqarsimasunut Inissiisarfimmiit qimaammat allat inissitat 

peqatigalugit, kisiannili tamatuma kinguninngua U inissiisarfimmut 

utersimavoq qimaasimanini iluaalliuutigalugu. 

 U malittarisassanik unioqqutitsinermut kingunegartitsiviginegarpoq ulluni 

 arfineq marlunni kisimiitinneqarluni. Oqaaseqaatip kingulliup kingomatigut U 

 sulisunit angerlaqatigineqarluni oqaluffimmiinnikuuvoq, taamatullu immikkut 

akuerisaalluni aneemera eqqartuussivimmut nalunaarutigineqamikuuvoq. 

Angallanneqamera aamma immikkut akuerisaalluni aneemera 

aj ornartorsiuteqarsimanngilaq. Pinerluttunik Isumaginnittoqarfiup 

pilersaarusiorfigileruttorpaa sivisuumik ingerlanneqartussamik tamimigut 

psykoterapeuti aqqutigalugu katsorsagaanissaa, nammineerlunilu oqaatigisimavaa 

peqataanissani kissaatigalugu. Pinerluttunik Isumaginnittoqarfimmiit 

neriuutigineqarpoq, taamatut ingerlatsilemissaq iluaqutaajumaartoq 

ineriartomeranut tassami inissiisarfimmiinnera unittooqqammat, piffissamili 

sivisuumi ingerlalluarsimanani. U-p meeqqamini tallimaasuni ataaseq 

angaj oqqaatut ociartussaaffigivaa, qaammatinilu kingullemi U-p 

sunnerteqqaffigisimavaa Kommune Qeqertaliup U sianigisaqanngitsoq pania 

 angajoqqaarsianut allanut nuussimammassuk. Tamatuma kingunerisaanik U 

assut pakatseqqasimavoq, tassami pissusissamisoortumik angajoqqaatut 

ogartussaassuseqamini isumagisinnaasimanngilaa U kiffaanngissusiiagaaqqammat.Suliaq pillugu  

Aasianni Pineqaatissinneqarsimasunut Inissiisarfimmiit U ikorfartomegarsimavoq suliaq 

 pillugu kommunimut attavegartamerani, taamaalilluni U illuatungiliuttutut 

nammineq soqutigisaminut qanoq iliuuseqartinneqartarluni, Aasianni 
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Pineqaatissinneqarsimasunut inissiisarfiup U ilitsersortarlugu, taamaalilluni 

sapinngisamik naapertuuttumik aamma kinguneqartussamik pisortat 

Nartussaatitaannut attaveciartinneqartarluni. 

Pineqaatiss inneqarsimasunut in issiisarfiup suli imatut nalilerpaa, U 

aaqqissuulluagaasumik iperagaajartuaartinneqassasoq, ataavartumik 

nalunaarfigineqartarluni kiffaanngissus eqaleriartuaartinneqarluni, 

pineqaatissiissutip allanngortinneqarnissaanut innersuussutegartogarnissaa 

pitinnagu. 

 Pinerluutigineqarsimasup isikkua isiginiarneqarluni, U- p inuttut kinaassutsimik 

 akornuteqarneraaammalu suli aneertalernissaa aallartinneciarsimanngimmat, 

 innersuussutigineqarsinnaanngilaq maannakkuugallartoq pineqaatissinneqarnerata 

 atorunnaarsinnegarnissaa,nalilerneqarmat annertuumik aarlerinaategartoq 

 assingumik pinerluuteqaqqissinnaanera. 

 Inussiarnersumik inuulluaqqusillunga 

 […] 

 Juridisk fuldmægtig" 

  

Pinerluttunik Isumaginnittoqarfiup ulloq 27.06.2019 oqaaseqaataani 

 inerniliinertaa: 

"U angutaavoq 38-inik ukiulik, 2007-mi eqqartuunneqarsimasoq 

toqumik kingunilimmik nakuusernermut. Tamatuma saniatigut 

eqqartuussaassutegarfiginegarsimalluni arlalinnik nakuusernermut aamma 

siorasaarinermut. Ulloq 25.02.2014 eqqartunneqarpoq 

aalajangersimasumik sivisussusiligaanngitsumik 

pineqaatissinneqarsimasunut inissfisarfimmiittussanngortinnegarluni 

nakuusernermut aamma pinngitsaaliinermut. 

U siusinnerusukkut imigassamik aalakoornartulimmik 

aj ornartorsiuteqarnikuuvoq, aammalu ukiorpassuarni hashimik 

atuipilunnermik ajornartorsiuteqarluni. U artornartumik atugaqarluni 

peroriartorsimavoq, angalarsimaffimmiit qimagutitinneqarnikuulluni, 

aammalu inuussuattuaraanerminiukiuni arlalinni kinguaassiutimigut 

atornerlugaanikuulluni. Imigassamik aalakoornartulimmik aamma 

hashimik atuipilunnerminit kiisalu lightergassimik atuipilunnerminit 

siusissukkut aallartissimavoq. 

U-p pillaammik atuinermi annikilliartuinnartumik 

aaqqigiinngissuteqarfiusarsimavoq aamma tamatigut tamaana 

hashitorfiusimalluni. 

 U takutittarpoq tarnimigut qajannartutut, siusissukkut misigissutsimigut 

 ajoqusigaasimavoq taamaalilluni inuttut malersorneqartutut tunngaviit 

 naammassisimallugit. Piviusorsiunngitsumik pilersaarutai takorluugaalu 

isiginegartariaqarput imminut illersorniarnertut inuunermini 

sumiginnarneqarneqarsimanermi aamma kiserliortuunermini. 

U allat siunertaannik paasinnissinnaanera aamma inunnut 

pisariaqartitsinera ataavartumillu atassuteqarsinnaanera annertuumik 

aserorneqarsimavoq imminullu taamaannermigut ajornartorsiortitaarluni. 

Ataatsimut isigalugu naliliisoqarpoq U avatangiisiminut 

ikiornegartariaqartoq aamma killiliisinnaanermut, taakkununnga 
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ataqatigiissillugu sivisuumik oqaloqatiginegartarnissaa hisalu suli aamma 

atuipilunnermut katsorsagaanissaa. tamatumalu Aasianni 

pineqaatissinneqarsimasunut inissiisarfimmi pinissaa ajornakusoorpoq. 

Inissfisarfimmullu allamut nuutinneqassagaluaruni 

annilaanngatiginegarsinnaalluni tarnimigut qanoq innerata ajorseriarnissaa 

pingaartumik ulluinnarni uippakajaarutaasinnaasunik pissutsinullu 

nutaanut iliuuseqarsinnaanerata killeqarnera pissutigalugu. 

Isumagarnar1uni pissutsinut annikinnerusunut aamma nammineq 

sapinngisaminut iluarisimaarinninnerussasoq. Nalilerneqarpoq 

filers orneqarsinnaasoq qaammammut ataasiarluni ataatsimik 

marlunnilluunniit ingerlaqategartinnegarluni aneertalersinnaanera, 

apeqqutaalluni ingerlaqatiginnittussat misilittagaat U-millu 

ilisarisimanninnerat. Aarlerinassutsikkut naliliinermi 

ingerlaqategartinnegarluni aneertalernissaata aarlerinassusia annikitsumiit 

 ingasanngitsumut inissisimavoq. Innersuussutigineqarpoq pinngitsooratik 

imerajussutsimut katsorsagaanissamut piumasaqaatiliunnegartut 

ilaatinneqassasut ilanngullugu antabussimik katsorsagaanissaq kiisalu 

 aamma aneernissaq pitinnagu aanngaajaarniutitigut katsorsartinnissami 

piumasaqaatitaliunneqartut sukumiisumik timikkut misissugaanikkut 

pisarnissaat. Pillaammik atuinermini unittooqanerujussua 

aneertaleraneratigut allannguutaassaaq. 

Maannakkuugallartoq takussutissaqanngilaq eqqartuussummi 

pineqaatissiissutip allanngorthmegarnissaanik. 

 Aasiaat, ulloq 27.06.2019 

[…] […] 

Overlæge og speciallæge i psykiatri Aut. Cand. Psych." 

- Pinerluttunik Isumaginnittoqarfiup oqaaseqaataani ulloq 8. juni 2020 

ersersinneqarpoq: 

"U pillugu oqaaseqaat, maannakkut Aasianni 

pineqaatissinnegarsimasunut inisslisarfimmiittoq 

 Politimestereqarfimmit allakkat 16. marts 2020-meersut tiguneqarsimapput tassani 

 noqqaassutigineqarpoq pineqartoq pillugu oqaaseqaasiortoqarnissaanik qanoq 

innera inissisimaneralu pillugit, tassunga ilanngullugu nalilersorneqassasoq 

inatsisitigut isumannaatsuuniissaq pillugu pisarialittut isigineqarnersoq pineqartoq 

 suli eqqartuussumi pineqaatissinneqarsimaannarnissaa. 

Pinerluttunik sumaginnittogarlik naliliivoq inatsisitigut 

isumannaatsuunissaq pillugu suli annertuumik pisariaqartoq 

pineqaatissiissutip atorunnaarsinnegannginnissaa. 

 Oqaatigineqassaaq Pinerluttunik isumaginnittoqafflup Qullersarfiata kingullermik 

 ulloq 22. februar 2019 U pillugu oqaaseqaasiorsimammat, matuma 

kingorna U, taamaattumik taanna tamakkiisumik innersuussutaalluni. 

Taamatullu aamma innersuussutigineqarpoq nakorsap tarnit pillugit immikkut 

ilinniagallip […], kiisalu psykolog […] 

nalunaarusiaat 27. juni 2019-imik ulluligaq. Taannalu suli atuuppoq. 

Nakorsap tarnit pillugit immikkut ilinniagallip […], kiisalu psykolog 

 […] nalunaarusiaanni ersersinneqarpoq "U takutittarpoq 
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tarnimigut qajannartutut, siusissukkut misigissutsimigut ajoqusigaasimavoq 

taamaalilluni inuttut malersomegartutut tunngaviit naammassisimallugit." aamma 

 "U allat siunertaannik paasinnissinnaanera aamma inunnut pisariaqartitsinera 

 ataavartumillu atassuteqarsinnaanera annertuumik aserorneciarsimavoq imminullu 

 taamaannermigut ajornartorsiortitaarluni." 

Oqaaseqaatip kingulliup kingomatigut nalunaarusiorfiginegarsimanngilaq 

aammalu ajomartorsiutitaqanngitsumik ingerlaqategartinnegarluni 

angallannegartameri aneertarnerilu ingerlasarsimallutik. 

 20. august 2019-imiilli U psykoterapeut atorlugu sivisuumik ingerlasussamik 

 katsorsagaalluni aallartissimavoq, taanna Pinerluttunik Isumaginnittociarfiup 

oqaaseqaatimini kingullermi eqqaasimavaa. Oqaloqatiginnittarnerit Skype 

atorlugu ingerlanneqartarput Pinerluttunik Isumaginnittoqarfiup psykiateria 

atorlugu, tamannalu pisarpoq missiliorlugu qaammammut ataasiarluni. 

Pinerluttunik Isumaginnittoqarfimmiit neriuutigineqarpoq taamatut ingerlanera 

iluaqutaajumaartoq ineriartomeranut tassami inissinneqarsimanermi 

unittooqasimammat, tamannalu piffissami sivisuumi ajorsiartorsimalluni. 

Pineqaatissinneqarsimasunutinissiisarfiup suli imatut nalilerpaa, U 

aaqqissuulluagaasumik iperagaajartuaartinneqassasoq, ataavartumik 

nalunaarfigineqartarluni kiffaanngissuseqaleriartuaartinnegarluni, 

pineqaatissiissutip allanngortinneqamissaanut innersuussutegartoqamissaa 

pitinnagu. 

Pinerluutigineqarsimasup isikkua isiginiamegarluni, U- p inuttut kinaassutsimik 

 akornuteqarnera aammalusuli aneertalemissaa aallartinneqarsimanngimmat, 

 innersuussutigineqarsinnaanngilaq maannakkuugallartoq pineqaatissinneqamerata 

atorunnaarsinneciarnissaa, nalilerneciarmat annertuumik aarlerinaateqartoq 

assingumik pinerluuteqaqqissinnaanera. 

Inussiamersumik inuulluaqqusillunga 

 […] 

 Juridisk fuldmægtig" 

Eqqartuussisut tunngavilersuutaat aalajangiinerallu 

Pinerluttulerinermi inatsimmi § 162, imm. 1 naapertorlugu eqqartuussisut 

pineqaatissiissummik atuutitsiinnarsinnaapput imaluunniit 

iperagaasitsivillutik imaluunniit misiligutaasumik. 

Unnerluussisussaatitaasunitpiumasaqaatigineqarpoq pineqaatissiissutip 

allanngortinneqarani atuutitiinnarneqarnissaanik. Illersuisoq 

piumasaqaateqarpoq atorunnaarsits inissamik maanna 

ukiorpaalussunnguarmat eqqartuunneqartoq eqqartuunneqarmat immikkut 

 isumagisassanngortinneqarluni. 

Eqqartuunneqartup Pinerluttunik Isumaginnittoqarfiup inuttut atukkani 

 pillugit oqaaseqaatai assortorpai, tassani tarnimigut qajannarneragaagami, 
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aammalu takutittartoq tarnimigut qajannartutut, siusissukkut 

misigissutsimigut ajoqusigaasimavoq taamaalilluni inuttut 

malersorneqartutut tunngaviit naammassisimallugit. U allat siunertaannik 

paasinnissinnaanera aamma inunnut pisariaqartitsinera ataavartumillu 

atassutegarsinnaanera annertuumik aserorneqarsimavoq imminullu 

taamaannermigut ajornartorsiortitaarluni. Eqqartuunneqartup assortuinera 

pissutegarsinnaavoq kissaatiginninnera iperagaanissamik panini 

pissutigalugu, kissaateqamermigut panimmi imminut angerlarsinnaanissaa 

 immini najugaqalerluni. 

Eqqartuussisunit aalajangiinermi pingaartinneqarpoq Pinerluttunik 

Isumaginnittoqarfiup ulloq 8. juni 2020-mi oqaaseqaataat, tassani 

innersuussutigineqanngimmat maannakkuugallartoq 

pineqaatissiissutigineqartup atorunnaarsinneqarnissaa,isiginiamegarlutik 

pinerluutigineqarsimasut, eqqartuunneqartup inuttut allaassuteqarnera, 

aammalu suli ingerlaqateqarluni aneertalersimannginnera aamma 

ingerlaqateqarani ajomartorsiutitaqanngitsumik suli 

aneertalersimannginnera. Eqqartuussisut naliliipput suli aarlerinaateqartoq 

assingusumik pinerluuteqaqqissinnaanera iperagaagaluaruni, tassami 

eqqartuunneqartoq suli hashimik atuisuuvoq, kingullermik atuisimalluni 

 marts-april 2020-mi. 

Suliamut aningaasartuutit naalagaaffiup karsiata akilissavai 

eqqartuussisarnermik inatsimmi § 480, imm. 1 naapertorlugu. 

Taamaattumik aalajangerneqarpoq: 

Qaasuitsup Eqqartuussiviata eqqartuussutaa ulloq 11. april 2013-meersoq, 

 Nunatta Eqqartuussisuuneqarfiata ulloq 3. februar 2014 allanngortitaa, 

 allanngortinnagu atuutiinnarnegarpoq. 

Naalagaaffiup karsiata suliamut aningaasartuutit akilissavai. 

Eleonora Steenholdt Mørch 

 Eqqartuussisoq 

**** 

Beslutning: 

 afsagt af Qaasuitsoq Kredsret den 15. juni 2020 

Rettens nr. 513/2019 
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Politiets nr. 55PM-10171-00052-17 

Anklagemyndigheden 

 mod 

 T 

 cpr-nummer […]1981-[…] 

Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. 

Tiltalen 

 T er ved Qaasuitsup Kredsrets dom af den 11. april 2013 i dømt 

tidsubestemt anbringelse i en psykiatrisk ledet anstalt under 

Kriminalforsorgen i Danmark for overtrædelse af kriminallovens § 88-vold 

 og § 77, stk. 1, nr. 1 — voldtægt, kriminallovens § 102 — tyveri i 2 tilfælde. 

 Dommen blev ændret af Grønlands Landsret den 3. februar 2014 til 

 anbringelse i Anstalten for Domfældte i Grønland på ubestemt tid. 

Påstande 

 Anklagemyndigheden har fremsat påstand om, at Qaasuitsup Kredsrets dom 

af den 11. april 2013, sidst ændret af Grønlands Landsret den 3. februar 

2014, opretholdes uændret. 

På vegne af T har forsvareren Jørgen Svane fremsat påstand om 

 ophævelse af Qaasuitsup Kredsrets dom af den 11. april 2013, sidst ændret 

 af Grønlands Landsret den 3. februar 2014. 

Sagens oplysninger 

 Forklaringer 

 Der er under sagen afgivet forklaringer af T. 

Domfældte T har afgivet forklaring den 15. juni 2020. 

 Forklaringen er refereret i retsbogen. 

Dokumenter 

Det fremgår af følgende: 

- Udtalelse fra Kriminalforsorgen af den 22. februar 2019: 
"Udtalelse vedrørende T, pt. Anstalten for Domfældte i Aasiaat. 

 Politimesteren har ved skrivelse af 18. december 2018 anmodet om en udtalelse 

 omhandlende den pågældendes tilstand og forhold, herunder en vurdering af, 

 hvorvidt det af hensyn til retssikkerheden må anses for påkrævet, at pågældende 

 fortsat er undergivet den idømte foranstaltning. 

 Det er Kriminalforsorgens vurdering, at hensynet til retssikkerheden fortsat I 

 høj grad taler imod en ophævelse af foranstaltningen. 

 Det kan oplyses, at Kriminalforsorgens Hovedkontor senest den 28. september 
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2018 har afgivet udtalelse vedrørende T, herefter nævnt T, hvorfor 

 der i det hele henvises til denne. Der henvises endvidere til erklæring fra 

 speciallæge i psykiatri, […], samt psykolog,[…], der 

 er dateret den 30. juni 2018. Denne er fortsat gældende. 

 Supplerende kan det oplyses, at T natten til den 6. november 2018 undveg fra 

 Anstalten for Domfældte i Aasiaat sammen med flere medindsatte, men at T 

 selv returnerede til anstalten kort efter, da han følte ubehag ved at være undveget. 

 T blev disciplinært sanktioneret herfor med 7 dages anbringelse i enrum. Siden 

 seneste udtalelse har T været i kirke, ledsaget af anstaltens personale, og der er 

 meddelt tilladelse til særudgang til retten. Både transport og særudgang er forløbet 

uproblematisk. Kriminalforsorgen er ved at forberede opstarten af et 

længerevarende psykoterapeutisk behandlingsforløb for T, der har tilkendegivet 

 ønske om at deltage heri. Det er Kriminalforsorgens forhåbning, at dette forløb 

kan være medvirkende til at initiere en udvikling i et ellers fastlåst 

anbringelsesforløb, der over en længere periode har været stagneret. T har den 

 fulde forældremyndighed over et enkelt af sine i alt 5 børn og de seneste par 

 måneder har T været præget af, at Kommune Qeqertalik uden Ts viden, har 

 flyttet datteren til en anden plejefamilie. Dette har afstedkommet en del 

 frustrationer hos T, da det ikke har været muligt at varetage rollen som 

 forældremyndighedsindehaver på vanlig vis, når T er frihedsberøvet. Anstalten 

 for Domfældte i Aasiaat har støttet T i sin kontakt med de kommunale 

 myndigheder vedrørende sagen, således at T selv er den aktivt udøvende part i 

 varetagelsen af sine interesser, mens Anstalten for Domfældte i Aasiaat vejleder 

 T i, hvordan der opnås den mest hensigtsmæssige og konstruktive kontakt til de 

 offentlige myndigheder. 

 Det er fortsat Kriminalforsorgens vurdering, at T bør gennemgå et veltilrettelagt 

 udslusningsforløb, hvor der løbende gradvis meddeles tilladelse til flere 

 frihedsgoder inden en ophævelse af foranstaltningen kan anbefales. 

 Henset til karakteren af den begåede kriminalitet, Ts personlighedsforstyrrelse 

 og at der endnu ikke er påbegyndt et udgangsforløb, kan der derfor ikke an 

 anbefales en ophævelse af foranstaltningen på nuværende tidspunkt, da der 

 vurderes at være stor risiko for tilbagefald til ligeartet kriminalitet. 

 Med venlig hilsen 

 […] 

 Juridisk fuldmægtig" 

- Udtalelse fra Kriminalforsorgen af den 27.06.2019, konklusion: 
"T er en 38-årig mand, der i 2007 er dømt for vold med døden til følge. Han har 

 derudover flere domme for vold og trusler. Han får d. 25.02.2014 en dom til 

 anbringelse i anstalt på ubestemt tid for vold og voldtægt. T har tidligere haft et 

 alkoholmisbrug, og han har igennem en meget lang årrække haft et misbrug af 

 hash. T er opvokset under svært belastede forhold, han har været fjemet fra 

 hjemmet, og han er som teenager seksuelt misbrugt gennem en årrække. Han 

 kommer tidligt ud i et misbrug af alkohol og hash samt misbrug af lightergas i 

 teenageårene. 

 Ts afsoning er præget af aftagende mængde af konflikter og et sporadisk 

 hashindtag. 

 T fremtræder psykisk skrøbelig, han er tidligt emotionelt skadet og opfylder 
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kriterierne for en paranoid personlighedsstruktur. Hans urealistiske planer og 

 drømme må ses som en beskyttelse mod en tilværelse præget af svigt og 

 ensomhed. T's evne til at aflæse andres intentioner og til at forstå menneskelige 

 relationer og behov vil vedvarende være svært læderet og skabe konflikter 

 omkring ham. 

 Samlet er det vurderingen, at T har brug for udstrakt miljøterapeutisk hjælp og 

 grænsesætning, dette kombineret med langvarigt samtaleforløb samt yderligere 

 misbrugsbehandling. Dette kan vanskeligt foregå i anstalten i Aasiaat. Ved en 

 eventuel overførsel til en anden anstalt kan man frygte en forringelse af T's 

 psykiske tilstand primært med baggrund i hans begrænsede evne til at håndtere 

 dagligdags stress og ukendte situationer. Man må formode, at han vil trives bedst i 

 mindre og overskuelige sammenhænge. 

 Det skønnes forsvarligt, at opstarte et månedligt ledsaget udgangsforløb med 1-2 

 ledsagere afhængigt af deres erfaring med og kendskab til T. Risikovurderingen 

 peger på en lav til moderat risiko ved ledsaget udgang. Der anbefales et ubetinget 

 alkoholistbehandlingsvilkår inkluderende antabusbehandling samt en betinget 

 narkovilkår bestående af grundig klinisk vurdering umiddelbart inden udgang. 

 Udgange vil kunne bryde det meget fastlåste afsoningsforløb. 

 Der kan ikke på nuværende tidspunkt peges på en ændring af den idømte 

 foranstaltning. 

 Aasiaat, d. 27.06.2019 

[…] […] 

Overlæge og speciallæge i psykiatri Aut. Cand. Psych." 

 Det fremgår af udtalelse fra Kriminalforsorgen af den 8. juni 2020: 
 "Udtalelse vedrørende T, pt. Anstalten for Domfældte i Aasiaat 

 Politimesteren har ved skrivelse modtaget d. 16. marts 2020 anmodet om en 

 udtalelse ornhandlende den pågældendes tilstand og forhold, herunder en 

 vurdering af, hvorvidt det af hensyn til retssikkerheden må anses for påkrævet, at 

 pågældende fortsat er undergivet den idømte foranstaltning. 
 Det er Kriminalforsorgens vurdering, at hensynet til retssikkerheden fortsat I 

 høj grad taler imod en ophævelse af foranstaltningen. 

 Det kan oplyses, at Kriminalforsorgens Hovedkontor senest den 22. februar 2019 

 har afgivet udtalelse vedrørende T, herefter benævnt T, hvorfor der i 

 det hele henvises til denne. Der henvises endvidere til erklæring fra speciallæge i 

 psykiatri, Hanne Hilmer, samt psykolog, Ditte Juul Rasmussen, der er dateret den 

 27. juni 2019. Denne er fortsat gældende. 

 I konklusionen fra erklæringen fra speciallæge i psykiatri, Hanne Hilmer, samt 

 psykolog, Ditte Juul Rasmussen fremgår det at: "T fremtræder psykisk 

 skrøbelig, han er tidligt emotionelt skadet og opfylder kriterieme for en paranoid 

 personlighedsstruktur." og "T's evne til at aflæse andres intentioner og til at 

 forstå menneskelige relationer og behov vil vedvarende være svært læderet og 

 skabe konflikter omkring ham." 

 Siden seneste udtalelse har T ikke haft rapporter og han har afviklet flere 

 uproblematiske ledsagede transporter og udgange. 

 Siden d. 20. august 2019 er T begyndt på det længerevarende psykoterapeutiske 

 behandlingsforløb, som Kriminalforsorgen omtalte i seneste udtalelse. Samtaleme 

 forgår via Skype, med Kriminalforsorgens psykiater, ca. 1 gang om måneden. Det 
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er Kriminalforsorgens forhåbning, at dette forløb kan være medvirkende til at 

 initiere en udvikling i et ellers fastlåst anbringelsesforløb, der over en længere 

 periode har været stagneret. 

 Det er fortsat Kriminalforsorgens vurdering, at T bør gennemgå en 

 veltilrettelagt udslusningsforløb, hvor der løbende meddeles tilladelse til flere 

 frihedsgoder inden en ophævelse af foranstaltningen kan anbefales. 

 Henset til karakteren af den begående kriminalitet, Ts personlighedsforstyrrelse 

 og at der endnu ikke er påbegyndt et udgangsforløb, kan der derfor ikke anbefales 

 en ophævelse af foranstaltningen på nuværende tidspunkt, da der vurderes at være 

 stor risiko for tilbagefald til ligeartet kriminalitet. 

 Med venlig hilsen 

 […] 

 Juridisk fuldmægtig" 

Rettens begrundelse og afgørelse 

Retten kan opretholde foranstaltningen og løslade, endeligt eller på prøve, i 

 medfør af kriminallovens § 162, stk. 1. 

Anklagemyndigheden havde påstået uændret opretholdelse af 

foranstaltningen. Forsvareren havde påstået ophævelse, da der nu er gået 

 adskillige år siden domfældte blev dømt på forvaring. 

Domfældte benægter udtalelserne fra Kriminalforsorgen om hans person, 

 hvor han beskrives som psykisk skrøbelig, tidligt emotionelt skadet og 

 opfylder kriterierne for en paranoid personlighedsstruktur, samt at hans evne 

 til at aflæse andres intentioner og til at forstå menneskelige relationer og 

 behov vil vedvarende være svært læderet og skabe konflikter omkring ham. 

 Domfældtes benægtelse kan skyldes, at han ønsker at blive løsladt på grund 

 af sin datter, som han ønsker at tage hjem til, da datteren vil bo hos ham. 

Retten har ved sin beslutning lagt vægt på udtalelsen fra Kriminalforsorgen 

 af den 8. juni 2020, hvor der ikke anbefales ophævelse af foranstaltningen 

 på nuværende tidspunkt, henset til karakteren af den begående kriminalitet, 

 domfældtes personlighedsforstyrrelse og at der endnu ikke er påbegyndt et 

 ledsaget og ikke uledsaget udgangsforløb problemfrit. Retten vurderer, at 

 der stadig foreligger stor risiko for tilbagefald til ligeartet kriminalitet, hvis 

 han bliver løsladt, da domfældte stadig indtager hash, sidst omkring marts- 

 april 2020. 

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

 

 Thi bestemmes: 

 Qaasuitsup Kredsrets dom af den 11. april 2013, sidst ændret af Grønlands 

 Landsret den 3. februar 2014, opretholdes uændret. 
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Statskassen skal betale sagens omkostninger. 

Eleonora Steenholdt Mørch 

 Kredsdommer 

 

*** 

 

Eqqartuussisociarfik Qaasuitsup 

Udskrift af retsbogen 

Den 15. juni 2020 kl. 09.00 holdt Qaasuitsoq Kredsret offentlig retsmøde i 

 Sømandshjemmet Aasiaat, stor konferencelokale. 

 Kredsdommer Eleonora Steenholdt Mørch behandlede sagen. 

 […] og […] var domsmænd. 

 […] var tolk. 

Rettens nr. 513/2019 

 Politiets nr. 55PM-10171-00052-17 

Anklagemyndigheden 

 mod 

 U/T 

 cpr-nummer […]1981-[…] 

[…] 

U forklarede på grønlandsk blandt andet: 

 Oqaaseqaatit ilaat atuarneqartut kukkuluttorneqarput, soorlu lightergas 

atortarsimagini, kisianni inuunini tamaaat taanna atornikuunngilaa. 

Taamaallaat aanngajaarniutinik hashimik imigassamillu atuisuusimavoq. 

Imigassaq ukiuni 10-nngortuni maanna atungarinngilaa. 

Iperagaassagaluaruni panimi imminut angerlarnissaa isumagissavaa. Pania 

maanna ulloq unnuarlu Meeqqat Angerlarsimaffianni najugaqarpoq, 

nammineq Pineqaatissinneqarsimasunut Inissiissarfimmiikkami. Kommunip 

pingasoriarluni pania allanut ilaqutariinnut nuutsittarsimavaa 
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eqqartuussaasimasorlu atsiortinnagu. Tamanna pillugu Inatsisartut 

Rigsombudsmandiata innersuussutaa malillugu Kommunemut ornigulluni 

borgmesteri oqaloqatigiartortarsimagaluarpaa, ullorli manna tikillugu 

borgmesteri suli oqaloqatiginngilaa. 

Iperagaassagaluaruni imigassartortannginnini maannalu hashimik 

atuinnginnini attatiinnarusuppai. Il aati gut inuit imigassarsunnittut 

qanilligaangasa oqarfigisarpai tipinnerarlugit. 

 Inuttut qanoq ittuunini pillugu oqaaseqaatinit ersersinneqartut pillugit 

oqarpo q, oqaatsinut taakku tunngassuteqarnerusut, siornatigummi 

qallunaatut paasisimasanngikkaluarluni maanna qallunaamik 

oqaloqategartalernikunvoq. 

Oqaaseqaatini Nariartuutit assigalugit nammineq tarnikkut 

sanngiittuunngilaq, taamaattumik tupigivaa taama naliligaasimagami, 

parnaarussivimmini tamakkuluunniit eqqartorneqarneq ajoramik. Eqqamini 

 aaqqiangiinngittoqarpat nammineq aaqqiiffiginiarneq ajorpai, inuit allat 

 isertitsivimmiittut susassarinnginnamigit. 

Aneerniartitaaneri killilerujuupput, tallimanngormalli nunamut 

pisussuttuartitaanini tarnikkut iluaqutigaa. 

Ukioq 2012-misut assigisumik ilioqqissinnaanera 

aarleqqutiginegartariaqanngilaq, taamaalioqqinnissani 

pilersaarutiginnginnamiuk. Taamani pisut nalaanni annertuumiunngitsoq 

 imigassartulaarsimavoq. 

Aniguilluni panini maannartinneqassagaluarpataalisarneq piniarnerlu 

siunertarai, aamma ataatani utoqqalilersoq ikiorusukkamiuk. Siumoortumik 

 pilersaarusiorneq nuannarinngilaa, ullormiit ullormut sila allanngortarmat. 

 Ukiuni qulini imigassartorsimanngilaq antabus-itornanilu. Marts imaluunniit 

 april 2020 kingullermik hash pigamiuk suli peqqinngilaq. Taamaniuna 

kontaktpersonini peqatigalugu novemberimili aneerfissaminik 

qinnute qaraluarami tusagaqarneq ajorluni utaqqikatalluni taama 

isiorsimasoq, aamma misigigami sullinneqarneq ajorluni. 

 Ilaqarluni aneerneri akuttusoorujuupput, kingullermik februar 2020-mi 

ilaqarluni naalangiarami aneerpoq. Aneertarnissaanut pilersaarusiaq 

suliarineqarkuungaluartoq malinneqanngilaq, naluaa suna tamatumunnga 

 peqqutaanersoq. 

 Bistandsværgiata attavigineq ajorpaa, ullumikkulluunniit peqataanngilaq. 

Eqqaamanngilaa qanga kingullermik attavigisimaneraani. X1 
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bistandsværgiugallarmat taanna takkuttuaannarnikuuvoq, X2 

takkunneq ajorpoq ikiortiserisaraluarlugu. 

 Dansk: 

 Der er enkelte fejl i de oplæste udtalelser, eksempelvis, at han havde brugt 

 lightergas, men han har i hele sit liv aldrig brugt den. Han er kun bruger af 

 euforiserende i form af hash og alkohol. Det er tiende år, han ikke har brugt 

 alkohol. Såfremt han bliver løsladt, så vil han sørge for, at hans datter 

 kommer hjem til ham. Datteren bor på nuværende tidspunkt i en 

 døgninstitution, fordi han selv er i anstalten. Kommunen har placeret hans 

 datter hos 3 forskellige plejefamilier uden at den dømte har skrevet under. 

 På grund af det og efter Rigsombudsmandens indstilling, så havde han ellers 

 henvendt sig til kommunen for at tale med borgmesteren, men den dag i dag 

 er ikke lykkedes ham at tale med borgmesteren. 

 Såfremt han bliver løsladt, så vil han fortsætte med sin afholdenhed med 

 alkohol og hash. Nogle gange, når folk der lugter af alkohol kommer tæt på, 

 så plejer han at sige, at det lugter. Om udtalelserne om sine personlige 

 forhold bemærkede han, at det har noget med sprog barriere at gøre, 

 tidligere kunne han ikke forstå dansk, men i dag fører han samtaler med en 

 dansker. 

 Med hensyn til det, der blev nævnt i udtalelserne, så er han ikke en svag 

 person, derfor undrer han sig over den vurdering, man taler jo ikke engang 

 om den slags i anstalten. Hvis der er uoverensstemmelser i hans nærhed, så 

 prøver han ikke på at bringe det i orden, for de andre i anstalten kommer 

 ikke ham ved. 

 Det er meget begrænset med hans udgange, men han havde psykisk godt af 

 gåturen ude i naturen i fredags. 

 Der er igen grund til at være bekymret over, at han vil kunne gøre det 

 samme igen som i 2012, han har ingen planer om at gøre det igen. Under 

 episoden dengang havde han drukket alkohol, men ikke i større mængder. 

 Såfremt han bliver løsladt og hans datter bliver sendt hjem til ham, så er 

 hans formål at være fisker og fanger, han vil hjælpe sin far, der er blevet en 

 ældre mand. Han har ikke meget for at lægge planer for fremtiden, vejret 

 ændrer sig jo fra dag til dag. 

 Han har ikke drukket i 10 år og har heller ikke taget antabus. Siden marts 

 eller april 2020 har han ikke røget hash. Grunden til at han gjorde det, det 

 var, at han sammen med sin kontaktperson ellers havde søgt om udgange, 

 og han blev træt af at vente, fordi han ikke hørte noget fra dem, også fordi 

 han følte, at man arbejder ikke for ham. 

 Hans udgange med ledsager sker meget sjældent, sidst var det i februar 2020 

 hvor han gik i kirke med ledsager. Handlingsplanen med hensyn til hans 

 udgange bliver ikke fulgt, han ved ikke, hvad begrundelsen er. 

 Hans bistandsværge har ikke kontakt med ham, selv i dag deltager hun ikke. 

 Han kan ikke huske, hvornår hun sidst havde kontakt med ham. Dengang 

 han havde X1 som bistandsværge, der kom han altid, X2 kommer 

 aldrig, også selvom han beder hende om hjælp. 

[…] 

U/T havde lejlighed til at udtale sig og bemærkede på grønlandsk: 

 Kingullermik pineqaatissinneqarami pinerluttulerinermi inatsimmi § 98 - 

sioorasaarineq, pinngitsuutinneqarpoq, taamaatttumik eqqartuussisunit 
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salluniorfigineqarami taarsiiffigitikkusuppoq. Kissaatingaa panimi 

najulernissaa, ullunimi kingullerni paia sianertarpoq imminorusulluni, 

 namminerlu susinnaanani parnaarussaaqqangamui.Ernumaqqusinngilaq 

 aniguini ajortulioqqinnaviannginnami. 
 Dansk: 

 Sidst han blev foranstaltet blev han frifundet for kriminallovens § 98 — 

 trusler, derfor vil han have erstatning for, at retten havde løjet for ham. Hans 

 ønske er, at være sammen med sin datter, der i den seneste tid ringer til ham 

 og vil tage sit liv uden at han kunne gøre noget, fordi han er i anstalten. Der 

 er ingen grund til bekymring, fordi han ikke kommer til at lave kriminalitet 

 igen, når han bliver løsladt. 

[…] 

Sagen sluttet. 

 Retten hævet kl. 10.55. 

Eleonora Steenholdt Mørch 

 Kredsdommer 

 


