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Oqaatigineqarpoq imaattoq 

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

 

Eqqartuussisoqarfiup aalajangigaa 

 

Qaasuitsup Eqqartuussisoqarfia siullermeeriffiulluni ulloq 10. marts 2017 oqaatigineqarpoq 

aalajangiineq, eqqartuunneqartoq kalaallit nunaanni pineqaatissinneqarsimasunut inissi-

isarfimmut ammasumut pisinneqassasoq aniartuaartinneqarnissaa siunertaralugu. Nuup 

eqqartuussiviata eqqartuussutaani ulloq 20. april 2001 eqqartuunneqarpoq tarnimikkut nap-

paatilinnut qallunaat napparsimmavissuani katsorsagassanngortitsisoqarluni Danmarkimi pi-

nerluttunik isumaginnittoqarfiup ingerlataani. Eqqartuussullu nunatta eqqartuussisuuneqarfi-

anit atuuttussanngortinneqarluni ulloq 26. juli 2001. 

 

Aalajangeqqitassanngortitsineq 

 

Eqqartuussisoqarfiup aalajangigaa unnerluussisussaatitaasunit nunatta eqqartuussisuune-

qarfianut aalajangeqqitassanngrtinneqarpoq. 
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Piumasaqaatit 

 

Unnerluussisussaatitaasunit piumasaqaatigineqarpoq pineqaatissiissutip allanngortinneqa-

rani atuutitiinnartinneqarnissaa. 

 

U piumasaqaateqarpoq iperagaanissamik, tamanna pisinnaanngippat tulliullugu atuuttussan-

ngortitsisoqarnissaanik suli aamma tulliuteqqillugu suliap utertinneqarnissaanik. 

 

Eqqartuussisooqataasartut 

 

Suliaq suliarineqarpoq eqqartuussisooqataasartut peqatigalugit. 

 

Piffissaq suliap suliarineqarneranut atorneqartoq 

 

Suliaq nunatta eqqartuussisuuneqarfianit tiguneqarpoq ulloq 9. oktober 2017. 

 

Suliamut ilassutitut saqqummiussineq 

 

Ulloq 4. august 1982 eqqartuunneqartoq pinerluttulerinermi inatsimmi § 102, imm. 3 

nakuusernermut aamma inoqammik toqutseriarnermut Nunatta Eqqartuussisuuneqarfianit 

eqqartuunneqarpoq piffissami aalajangersimasumik sivisussusiligaanngitsumi Her-

stedvesterimi pineqaatissinneqarsimasunut inissiisarfimmiittussanngortinneqarluni. Eqqartu-

ussisuuneqarfiup pingaartissimavaa U ukiuni kingullerni 6-7-ni arlaleriarluni pineqaatissin-

neqartarsimammat annertuumik inunnut ulorianaatilimmik. 

 

Ulloq 12. marts 1995 eqqartuunneqartoq Upernaviup eqqartuussivianit eqqartuunneqarluni 

nakuusersimanini pillugu qaammatini arfineq pingasuni pineqaatissinneqarsimasunut inissi-

isarfimmiittussanngortinneqarluni. Misiligummik iperagaavoq ulloq 15. maj 1995. Ulloq 20. 

november 1996 eqqartuunneqarpoq ataatsimoortillugit pineqaatissiinertalimmik ukiumi 

ataatsimi qaammatinilu sisamani pineqaatissinneqarsimasunut inissiisarfimmiitinne-

qarnermik meeqqamik pinngitsaaliinermut aamma nakuusernermut. 

 

Ulloq 22. oktober 1998 eqqartuunneqartoq, nunata eqqartuussisuuneqarfianit eqqartuunne-

qarpoq allatut kinguaassiutitigut atoqatiginninnikkut pinngitsaaliinermut aalajangersi-

masumik sivisussusiligaanngitsumik pineqaatissinneqarsimasunut inissiisarfimmiittussan-

ngortinneqarnermik eqqartuunneqarluni. 
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Ulloq 20. april 2001 eqqartuunneqartoq Nuup eqqartuussivianit eqqartuunneqarpoq pisuutin-

neqarluni, ilaatigut arlaleriarluni inatsisit unioqqutillugit pinngitsaaliinermut, arlaleriarluni 

pisortat oqartussaatitaanik narrunarsaarinermut aallaaseqarluni politiassistentit silugut-

tarsimallugit kiisalu kiffaanngissusiaanermut. Pisortat oqartussaatitaannut narrunarsaariner-

nut marlunnut pinngitsuutinneqarpoq kiisalu politiassistentimik toqutseriarnermut aamma 

pinngitsuutinneqarluni. Eqqartuussisoqarfiup U eqqartuuppaa tarnimikkut nappaatilinnut qal-

lunaat napparsimmavissuani Pinerluttunik Isumaginnittoqarfimmit ingerlanneqartumi inis-

sinneqarluni aalajangersimasumik sivisussusiligaanngitsumik nunatta eqqartuussisuuneqarfi-

anit ataatsimoortitsilluni pineqaatissiinikkut ulloq 22. oktober 1998 eqqartuunneqarluni. 

 

Ulloq 26. juli 2001 Nunatta Eqqartuussisuuneqarfia suliami suliareqqitassanngortitsissummi 

eqqartuussuteqarpoq. U suli aamma pisimasunut marlunnut eqqartuunneqarpoq pisortat 

oqartussaatitaannut narrunarsaarinermut kiisalu politiassistentimut toqutseriarnermut. 

Pineqaatissiissut atuuttussanngortinneqarpoq. 

 

Pinerluttunik Isumaginnittoqarfik, Herstedvesterip parnaarussivia, ulloq 6. juni 2017 

oqaaseqaateqarpoq, ilaatigut ersersinneqarluni:   

 
”U kalaallit immikkoortortaqarfiani L-ip aamma immikkoortortaqarfiup sanianiittup K-p 

akornanni nuuttaqattaartarnikuuvoq. Ukiulli marlussuit kingulliit aalajangersimasumik immik-

koortortaqarfimmi K-mi najugaqarsimalluni. Siusinnerusumut naleeqqiullugu U-p pillaammik 

atuinini eqqissilluni atorpaa isersimaqatiminullu qaqutiguinnaq aaqqiagiinngissueqartarluni. Taa-

maattumik oqaatigineqarsinnaalluni annerusumik aaqqiagiinngittarnerit nunguissimasut, tassami 

allanut akulerugani imminuinnaq paarilersimagami. Malugineqartarpoq U tusarnaallaqqinnerul-

ersimasoq aammalu uparuaatinik pitsaanerusumik tigusisinnaanngorsimalluni, taamatullu aamma 

ukiuni kingulliunerusuni takutitsisarsimalluni pissutsit ilungersunarnerusut iluameersumik 

aqussinnaanngorsimanerinik. Taamaalilluni U-p isersimaqatimi ilaata utoqqatsinera akuerisima-

vaa, taanna eqqartuunneqarsimavoq U-p ilaqutaanut katillugit pingasut toqutsisimasutut, ajornar-

torsiutitaqanngitsumillu inini sanileerillutik najugaqarsinnaasimallutik. Immikkoortortaqarfimmi 

sulisunut atassuteqartarnera pitsaanerulersimavoq, siusinnerusukkut oqareernitsitsitut U naqqik-

kuminarnerulersimammat, aaqqiagiinngissutillu ilungersunartut oqqafiujunnaarsimallutik. Amer-

lasuutigut nammineq iniminut isertarpoq tassanilu akulerugani kisimiittarluni. Immik-

koortortaqarfimmut angutit inuusuttut nukittunerusullu takkunnikuupput, U-llu akueriinnarsima-

vaa nukittunerit takkunnerisigut allanngortoqarsimanera. 

U ilaquttaminut Kalaallit Nunaanniittunut sianikulaartarpoq taakkualu qanittumik atassuteqarfigi-

nissai sapinngisani tamaat atorlugu attaviginiarsaralugit. September 2016-imi ataataminit tiker-

aarneqarpoq, pilersaarutaallunilu ilaquttani Ilulissaniittut juni 2017-imi tikeraassagai. Ullut ta-

maasa gårdimi aneertarpoq, kalaallit erinarsoqatigiivini erinarsoqataasarpoq Klub 1000-illu 

aaqqissugaani peqataasarluni. Kalaallit Nunaat ilaquttanilu assut maqaasillugit oqaatigisarpaa. U 

immikkoortortaqarfiup sulisuinut attaveqarnera pitsaasuuvoq. Paarsisut torersumik oqaluuttarpai, 

saaffiginnikulaartuunanili. Suli maannamut sulisunit itigartinneqaraangami naleqqutinngitsumik 

qisuariaateqarsinnaasarpoq. Nalinginnaavorli ikasarpalaartumik sulisunut attaveqartarnera. Piff-

issap ilaani malittarisassanik unioqqutitsinernik ataasiakkaanik peqarpoq, sulisussaatitaanermut 

tunngasut kiisalu hashimik atuipilunnermut tunngasunik (takuuk ataaniittoq). 
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U 2016-ip ukiuani parnaarussivimmi maleruagassaqarluni atuipilunnermut katsorsaaneq inger-

lappaa kalaallisut oqaasilimmik oqalutseqarluni. Ukiup ataatsip ingerlanerani sapaatip akunnera-

nut ataasiarluni psykologimik oqaloqateqartarnermi aallaavittut malittarisassaqarluni atuipi-

lunnermut U-p atuipilunnera sammineqarsimavoq. Naak U ilaatigut periusiusumut isornar-

toqartitsisaraluarluni iluatsissimavaa tamaallu naammassillugu. Oqaloqatiginnittarnermini U-p 

ukiorpassuarni imigassamik aalakoornartulimmik aamma hashimik atuipilunnini oqalut-

tuarisarpaa, nassuerutigisimallugulu pisariaqartoq tamatuma sulissutiginissaa, taamatullu aamma 

inuunermini ajornartorsiortitsissutaasartut suliarisimallugit. Qularutissaanngilaq katsorsar-

neqarnermut peqaataasimanera ilaatigut pissuteqartoq angorusukkamiuk Kalaallit Nunaanni pil-

laatip nanginneqarnissaanik kisaateqarami, kisiannili aamma paasineqartariaqarluni apeqqutit 

ajornakusoortut angerlarsimaffimmi suliassanut atatillugu akisariaqartarsimammagit. U-p hash-

imik atuipilunnera appasinnerpaaffissaminiilernikuuvoq, ukiullu kingulliit marlut pingasoriarluni 

tunniussinikuuvoq quuminik hashimik akulimmik, kingulleq 7. april 2017-imi. 

Suliassaqartitsiffimmiit oqaatigineqarpoq ammerivimmi ingerlalluartoq sulininilu paarilluarlugu, 

soorlumi nammineq pigisaminut paarinniinnartoq. Suliani imminut ataqqinaatitut suliarisarpai, 

ajunnginnerpaamillu naammassiniartarlugit. U eqinnaalluinnartuuvoq suliaminullu pikkorissuul-

luni. U-p suliassat inniminikkat annertuumik akisussaaffeqarluni suliarisarpai aammalu 

soqutiginnilluarluni suliassat inniminnerneqartut malinnaavigisarlugit. U aalajaalluni piffissarlu 

eqqorlugu suliartortarpoq, U ilaanneeriarluni anniarnini pissutigalugit akuerisaasumik nappar-

simalluni uninngasariaqartarpoq. Qangatut timimigut peqqissuunera ikkunnaarnikuuvoq, 

qasorpasippoq anniaateqartarlunilu kigutimigut, assammigut, tuimigut isimigut il.il., taamaakka-

luartorli sannavimmi sulinini naammaginartumik aalajaalluni paarivaa. U isersimaqatiminut 

sulisunullu inussiarnersorujussuuvoq sannavimmilu inuttut ingerlalluarluni. U-p nammineerluni 

oqaluttuarivaa qangatut ikkunnaarnikuulluni, aaqqiagiinnginnerit ingalassimanialernikuuvai, pis-

susilersornermigullu takutittarlugu pillaammik atuinini ajornartorsiutitaqanngitsumik atornissaa 

kissaatigigini. Sannavimmiit qularutigineqanngilaq U angut utoqqalilersimasoq qangarnillu 

nipaannerulersimalluni. U-p qaammammut ataasiarluni ingerlaqateqartinneqarluni aneertarneri 

ajornartorsiutitaqanngitsumik ingerlapput, ataasiarlunili aneernissaralua pinngitsoornikuuvoq 

karatæneqarnera pissutaalluni. 

 […] 

Pineqaatissiissutip allanngortinneqarnissaanut apequt immikkoortortaqarfimmi ulloq 6. juni 2017 

sulisut ataatsimiinneranni eqqartorneqarnikuuvoq, tassanilu isumaqatigiissutigineqarluni maan-

nakkuugallartoq pineqaatissiilluni eqqartuussutip allanngortinneqarnissaa innersuussutigi-

neqarsinnaanngitsoq. Pingaartinneqarpoq U suli ingerlaqateqartinneqarani aneerneq ajormat, siv-

isunerusumillu aniartuaartinneqarnissaq ingerlanneqaqqaartariaqarluni. 

Itisilerlugu oqaatigineqarsinnaavoq Hersted Vesterip parnaarussiviata innersuussutigimmagu Ilu-

lissani pineqaatissinneqarsimasunut inissiisarfimmut nuutinneqarnissaa, tassani U ilaquttaminik 

atassuteqarfeqarmat, nalilerneqarlunilu tassani pisariaqartitaminik ikorfartorneqarsinnaasoq 

aniartuaartinneqarneranut atatillugu. U Kalaallit Nunaannut uterusuttorujussuuvoq, suleqataall-

uarporlu tamanna angorusullugu. Nalilerneqarpoq U kiffaanngissuseqarnarnerusumut inissinne-

qarnermigut pineqaatissinneqarsimasunut inissiisarfimmut ammasumut, tamanna atorlunerlun-

navianngikkaa.” 

Oqaaseqaat ilanngunneqarsimavoq aarlerinassusermik naliliineq nakorsaanermit […]-imit 

aamma psykolog […]-imit, ilaatigullu ersersinneqarluni: 

 

”Aarlerinassusermik naliliineq aamma aarlerinassusermik qanoq iliuusissat 

Immikkut eqqumaffigineqartariapoq imigassamik aalakoornartulimmik atueqqilinnginnissaa. U 

ukiorpassuarni imigassamik aalakoornartulimmik atuisuunikuunngilaq, maannakkullu aamma ta-
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manna ingalassimaniartuullugu. Inuunermi sinnerani antabussimik katsorsarneqarnissaa aalajan-

giisuuvoq, tassami U imigassamik aalakoornartulimmik imeraluaruni annertuumik aarlerinaate-

qarmat. 

 

U-p siusinnerusukkut arnanit itigartinneqartarnini assut aqukkuminaatsinnikuuvaa. Taamaat-

toqartillugulu aarlerinaateqarpoq U-p imminut malugitinniarsinnaanera kanngunarsarneqaru-

manani. Taamatullu aamma takorloorneqarsinnaavoq, U isersimaqatiminit inuusunnerusunit 

nukittunerusunillu kamassaarneqarsinnaanera kanngusutsinneqarsinnaanera oqaatsillu atorlugit 

siorasaaruteqartoqarsinnaanera. Ukiuni kingulliunerusuni taamatut pisoqaraangat U-p sulisut 

saaffigisarpai maalaarfigisarlugillu, isumaqarnarlunilu taamatut ingerlaannarumaartoq. U-mik 

qanimut atassuteqartarneq isumaqarpoq pakatsissutigalugit misigisaasa eqqartortarnissaat 

aammalu unamminartut naapikkumaagai eqqartortarnissai. U iluaqutigivai parnaarussiviup iluani 

aalajangersimasumik pissutsit nalunngisani, taamaattumillu innersuussutigineqassaaq allan-

nguinerit annikitsukkaarlugit pisarnissaat. 

 

U-p oqaluttuassartaa ilungersunartuuvoq, HCR-20-ilu takussutissaavoq ingasanngitsuinnarmik 

aarlerinaatitaqartoq, kisiannili ataatsimut naliliinermi inuttut allanngorsimaneranut atatillugu, 

aammalu nammineq imigassamik ingalassimaniarnissaata pisariaqassusianik paasinninnissaanut 

aamma antabussimik katsorsaagaanissaanut atatillugu akuersaarnissaa, pissutsit imaalisimam-

mata, U timimigut tarnimigullu taama sivisutigisumik parnaarusimaneqarsimanermi kingu-

nerisaanik qasulersimammat, nalilerneqarpoq, atornerluinissamut aarlerinaata annikitsuinnaasoq 

ingerlaqateqartinneqarani aneertalernissaminut Kalaallit Nunaanni pinerluuteqarsimasunik inis-

siisarfimmi ammasumiitinneqalissaguni” 

 

Pinerluttunik Isumaginnittoqarfik, Hersted Vesterip parnaarussivia, ullormi 30. november 

2017 suliamut oqaaseqaateqarpoq, ilaatigut ersersinneqarluni:  

 

”Taamaalilluni Hersted Vesterip parnaarussiviata maannakkuugallartoq innersuussutigisinnaan-

ngilaa pineqaatissiissutip eqqartuussutigineqarsimasup allanngortinneqarnissaa, mis-

iligutaasumik iperagaatitsinikkut imaluunniit iperagaatitsivinnikkut pinerluttulerinermi 

inatsimmi § 162 tunngavigalugu. 

 

Oqaaseqaammi ilanngunneqartumi ersersinneqartutut maannakkut U taamaallaat parnaarus-

sivimmi paarsisumik ingerlaqateqartinneqarluni aneersinneqartarpoq. Nalilerneqarpoq aalajan-

giisuusumik peqqaartaariaqartoq, misigutaasumillu iperagaagallartinneqarnissaa pitinnagu inner-

suussutigineqassalluni U misilillattaarneqaqqaartariaqartoq kiffaanngissusinitsikkiartuaarlugu 

ingerlaqateqartinneqarluni aniartuaartinneqarnerani.” 

 

Oqaaseqaammi ilanngunneqarsimasumi nakorsaanermit […] aamma psykolog […]-imit, ilaa-

tigut ersersinneqarpoq: 

 

”Hersted Vesterip parnaarussiviata oqaasetaani kingullermi 6. juni 2017-mik ullulikkami, taan-

nalu innersuussutigineqarpoq suli atuuttutut nalilerneqarmat. U ullumikkut qanoq inneranut 

imatut oqaaseqartoqassaaq: 

 

U suli pillaammik atuivoq immikkoortortaqarfimmi K-L-mi. Ukiuni kingulliunerusuni U Hersted 

Vesterip parnaarussiviani malunnaatilimmik aaqqiagiinngissuteqarniartarnera annikillisimavoq 



 6 

aamma avammut sakkortuumik qisuariartarnera aamma annikillisimalluni. Aaqqiagiinngissute-

qarfiusut amerlanertigut ingalassimanialernikuuvai pisariaqanngitsumillu akulerunneq ajorpoq, 

isersimaqatimi kanngusaarineri kamassaarinerilu arlallit ingalassimaniarnikuuvai tunuarterfigisa-

lernikuullugillu, nukersorfiginagit siorasaarnagillu. Ukiulli kingulliup ingerlanerani ataasiak-

kaanik pisoqartarsimavoq, pissusissarinngisaminik qisuariaateqartarsimaneranik isersimaqati-

minut sulisunullu, kisiannili ataatsimut isigalugu pitsaanerulersimalluni maalaarfissat atornis-

saannut nuanniitsumik pineqartutut misigisimagaangami. Taamaattumik siusinnerusumut 

naleqqiullugu U periataartarunnaarsimavoq, misigussutsimigut pissusilersornermigullu, aammalu 

ukiuni kingulliunerusuni amerlasuuni ilungersunartunik malittarisassanik unioqqutitsinernik 

soqarsimanani. 

Nalilerneqarpoq U-p iluaqutigigaa attaveqarnini ikorfartorneqarnini aamma killissaqartitaanini 

sulisunit avatangiiserisaminit. Taamatullu aamma U aalajangersimasumik psykologimik 

oqaloqateqartarpoq, nalilerneqarlunilu aalajangersimasumik attaveqarnini U-p iluaqutigigaa 

nammineerluni pissusilersortarnermigut ajornartorsiutinik pilersitsisarnerminut atatillugu. 

 

Ukiuni kingullerni U 11-riarluni aneertarsimavoq. Quuminillu hashimik akulimmik tunniussisi-

manini pissutigalugit (april 2017-imi aamma september 2017-imi) marloriarluni karatæneqartin-

neqarsmavoq. U-p ingerlaqateqartinneqarluni aneertarnini sukkulluunniit ajornartorsiutitaqann-

gitsumik ingerlattarpai. Ingerlaffigigajuttarpaalu Løvstrædemi kalaallit illuutaat aamma kalaallit 

peqqissartut angerlarsimaffiat (ilaquttaminik rigshospitalimi uninngasoqartillugu) kiisalu ilaqut-

taminut Esbjergimi aamma Ebeltoftimi. 

U juni 2017-imi ilaquttaminut Ilulissaniittunut tikeraarpoq. Angalaneralu ajornartorsiutitaqann-

gitsumik ingerlavoq. Aneeraangami ingerlaqatigisartagaataoqaatigivaa U pissuserissaarlunilu 

inussiarnisaartartoq aneeraangami, nuannaartarpoq alapernaattarlunilu kalaaleqatiminik naapita-

qaraangami. 

 

2015-i kingorna U tallimariarluni quuminik hashimik akulimmik tunniussinikuuvoq ( ulluni 7. 

marts 2015, 26. december 2015, 1. april 2016, 8. april 2017 aamma 22. september 2017) taamaat-

tumik atuipilunnera oqaatigisariaqarluni qaqutigut tamaana pisartutut aammalu annerusumik 

maannakkut pillaammik atuineranut isumaqarpallaarani. Piffissani sivisuukkaani hashimik 

atuinini ingalassimasinnaasarsimavaa, kingullermillu nakkaatiallannera ataasiaannarluni pisutut 

isigineqartariaqarpoq, pitsaasumillu ineriartorneranut U-p killiffianut akornutaasariaqarani. 

Siusinnerusukkut nalilersuiffigineqarnikuuvoq U tarnimigut qanoq issusianut hash annerusumik 

sunniuteqanngitsoq, taamaattumik attuumassuteqarsorinarani pinerluttarnera taassuminngalu 

atuipilunnera. 

 

Rigsadvokatip ataatsimeeqatiginerani ulloq 21. juni 2017 Hersted Vesterip parnaarussivia in-

nersuussuteqaroq eqqartorneqassasoq ingerlaqateqartinneqarani aneertaleriartuaartinneqarnissaa 

kiisalu Kalaallit Nunaanni pinerluuteqarsimasunut inissiisarfimmut ammasumi pillaammik atui-

nerata nuunneqarnissaa, imatulli aalajangertoqarpoq: 

”U nalunaarfigineqarpoq itigartinneqarluni ingerlaqateqartinneqarani aneertarnissaminut kiisalu 

Kalaallit Nunaanni pineqaatissinneqarsimasunut inissiisarfimmut ammasumut nuutinneqarluni 

pillaammik atuinerminik nangitsinissaanut. Piumasaqaatitaliunneqarluni pillaammik atuinerata 

ajornartorsiutitaqanngitsumik ingerlaannarnissaa, taava apeqqut ingerlaqateqartinneqarani aneer-

talernissaanut kiisalu Kalaallit Nunaanni pineqaatissinneqarsimasunut inissiisarfimmut am-

masumut nuutinneqarnissaanut tunngasoq rigsadvokatip ataatsimeeqatiginerani 2018-mi 

eqqartorneqassaaq. U ingerlaannarsinnaavoq ingerlaqateqartinneqarluni qaammamut ataasiarluni 

aneertarnissaminut piumasaqaatitaliunneqartut maannamut atuuttut atuutiinnarneqassallutik.” 
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U maannakkut kissaateqarpoq Danmarkimi aniartuaartinneqarnissaminik, kisiannili qanittoq 

tikillugu kissaateqarsimalluni piaartumik Kalaallit Nunaannut angerlartinneqarnissamik tassanilu 

pillaammik atuinini naammassillugu. 

 

Immikkoortortaqarfimmi atorfillit akornanni ataatsimiinnermi ulloq 23. november 2017 eqqartor-

neqarpoq pineqaatissiissutip allanngortinneqarnissaanut apeqqut, tassani isumaqatigiissutigi-

neqarluni maannakkuugallartoq pineqaatissiissutip eqqartuussutigineqartup allanngortinneqartin-

neqarnissa innersuussutigineqarsinnaanngitsoq. Suli pingaartinneqarpoq U ingerlaqateqartin-

neqarani aneertalinngimmat aammalu piffissaq sivisunerusoq atorlugu aniartuartitsineq inger-

lanneqartariaqartoq, kisianni oqaatigineqareersutut U ukiuni kingulliunerusuni kissaateqaleriar-

torsimavoq pissusilersortarnerminik ilorraap tungaanut allannguinissamik. Pillaammik atuinera 

ajornartorsiutitaqanngitsumik ingerlasutut oqaatigineqarsinnaavoq taamaassimallunillunilu pif-

fissami sivisuumi.” 

 

Inuttut atugarisat pillugit 

 

Nunatta eqqartuussisuuneqarfianut nassuiaateqarpoq eqqartuunneqartoq U. 

 

U ilassuttut nassuiaavoq ingerlalluarluni. Isersimatitaaqatinilu ingerlanerat ajunngilaq, 

aaqqiagiinngittoqalersillugu tunuartertarpoq. Isersimaqatini ilaquttaminik toqoraanikoq 

eqqisseqatiginikuuvaa. Ingerlaqateqartinneqarluni aneertarneri ajornartorsiutitaqanngitsumik 

ingerlapput. Sulisut oqaasiinnarmik oqaatigisarpaat tapersersornerarlugu ingerlaqateqartin-

neqarani aneertalernissaa, inerneriinnartarpaalu killormoortuanik allattarnerat. Aalajanger-

nikuuvoq imigassamik aalakoornartulimmik imeqqinniarani, ukiullu kingulliit 22-it imersi-

manngilaq. Ilaannikkooriarluni hashimik atuisarpoq. Kalaallit Nunaannut nuutinneqassaguni 

pinerluttunik isumaginnittoqarfiup maleruaqqusai malikkusuppai. Ilaqutai oqarnikuupput ta-

persersuerusullutik. 2009-imiilli tallimariarluni Kalaallit Nunaanniinnikuuvoq, ajornartorsi-

uteqanngitsumillu tamanna ingerlasarsimavoq. Aqajaqqumigut ikeqarpoq gigteqarlunilu, an-

niaatigisartakkaminik. 

 

Nunatta Eqqartuussisuuneqarfiata tunngavilersuutaa inerniliineralu 

Hersted Vesterip parnaarussiviani, Sjællandimi Pinerluttunik Isumaginnittoqarfiup 

oqaaseqaataani ersersinneqarpoq, maannakkuugallartoq innersuussutigineqanngitsoq 

pineqaatissiissutigalugu eqqartuussutip allanngortinneqarnissaa. 

 

Nunatta eqqartuussisuuneqarfianit nalunaarsorneqarpoq eqqartuussaq ilorraap tungaanut ine-

riartormat, qangarnit aaqqiagiinngissuteqannginnerulluni, isersimaqatiminillu nikana-

rsarneqarnerit kamassaarneqarnerillu arlallit pinngitsoortittarsimallugit akiniaanani sio-

rasaarinanilu tunuarternermigut. Aammalu nunatta eqqartuussisuuneqarfianit nalunaars-

orneqarpoq eqqartuussaq naliliiffigineqarmat, iluaqutigigaa attaveqarnini, atugassarititaas-

ullu iluani sulisunit ikorfartorneqarnini. 
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Nunatsinni eqqartuussisuuneqarfiup eqqartuussutaani 14. januar 2013-imeersumi oqaatigi-

neqartutut aatsaat misiligummik iperagaagallarneq pisinnaavoq eqqartuunneqartoq piffissali-

unneqartup iluani ingerlaqateqartinneqarani aneertalereerpat aamma Kalaallit Nunaanni 

pineqaatissinneqarsimasunut inissiisarfimmiilereeruni. Tamannalu suli pinerluttunik isuma-

ginnittoqarfiup naammattumik tunngavissaqartinngilaa. Tamanna tunngavigalugu nunatta 

eqqartuussisuuneqarfiata tunngavissaqartinngilaa iperagaatitsinissamik aalajangiinissaq – 

iperagaavitsitsinermik imaluunniit misiligutaasumik, tak. Pinerluttulerinermi inatsimmi § 

162, imm. 1. 

 

Nunatta Eqqartuussisuuneqarfia isumaqarpoq eqqartuunneqartup U-p isersimatitaasimanera 

piffissaq eqqartuussaassutigisaalu suli pinerluutaanut naleqqiullugu naapertuuttuusoq. 

 

Nunatta eqqartuussisuuneqarfiata pingaartippaa U Nunatta eqqartuussisuuneqarfiata 

eqqartuussutaani ulloq 26. juli 2001 eqqartuunneqarmat Kalaallit Nunaanni pineqaatissin-

neqarsimasunut inissiisarfimmiittussanngortinneqarluni, arlaleriarluni unioqqutitsilluni pinn-

gitsaaliissumik iliuuseqartitsinermut, arlaleriarluni pisortat oqartussaatitaannik narrunarsaari-

nernut aallaaserluni politiassistentinik silugussisimasutut, kiffaanngissusiiaanermut kiisalu 

politiassistentimik toqutseriarnermut, kiisalu ataatsimoortitamik nunatta eqqartuus-

sisuuneqarfianit pineqaatissinneqarluni eqqartuussutikkut 22. oktober 1998-imi, eqqartuun-

neqarluni pinngitsaaliinermut allatut kinguaassiutitigut atoqatiginninnermut.  

Inaarutaasumillu nunatta eqqartuussisuuneqarfiata pingaartippaa, U tamanna sioqqullugu ar-

laleriarluni eqqartuussaasarsimammat ilungersunartumik inummut ulorianaatilimmik piner-

luuteqarluni – tassunga ilaatinneqarluni inoqammik toqutseriarneq – kiisalu kinguaassiutiti-

gut pinerluuteqarnerit ilungersunartut arlallit. 

 

Nunatta eqqartuussisuuneqarfia oqaatigivaa, aalajangersimasumik sivisussusiligaanngitsu-

mik Kalaallit Nunaanni pineqaatissinneqarsimasunut inissiisarfimmut nuutitsinermik 

pineqaatissiineq aalajangiiffigineqartarmat pinerluttulerinermi inatsimmi § 161, imm. 3 ma-

lillugu, aamma tamanna – kiisalu eqqartuunneqartup piffissami ingerlaqateqartinneqarani 

aneertarnera – aallaavittut piumasaqaataalluni misilugutaasumik iperagaagallarnissamut. 

Taamaattumik kissaatiginarpoq piumasaqaatitaliunneqartut tamakku naammassineqarsima-

nissaat tulliani eqqartuussivik apeqqummik pineqaatissiissutigineqartup allanngortinneqar-

nissaa pillugu aalajangiinnginnerani. 

 

Nunatta eqqartuussisuuneqarfia tunngavissaminik nassaarsinnaasimanngilaq suliap 

eqqartuussisoqarfimmut utertinneqarnissaanut, nunatta eqqartuussisuuneqarfiata aalajan-

giisinnaaneranut piumasaqaatit eqquutinneqarmata, naak eqqartuussisoqarfik taamanikkut 

inerniliinermini pinerluttulerinermi inatsimmi malittarisassat kukkusumik atorsimagaluarai. 
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T A A M A A T T U M I K    E Q Q O R T U U T I N N E Q A R P O Q: 

 

Qaasuitsup eqqartuussisoqarfiata aalajangigaa ulloq 10. marts 2017 allanngortinneqarpoq, 

imaalillugu Nunatta Eqqartuussisuuneqarfiata ulloq 26. Juli 2001 pineqaatissiinermini 

eqqartuussutaa atutitiinnartussanngortinneqarluni. 

 

***   

 

 

Den 16. februar 2018 blev af Grønlands Landsret i sagen 

 

sagl.nr. K 215/17 

(Qaasutsoq Kredsrets sagl.nr. 

QAA-ASS-KS-0226-2016) Anklagemyndigheden 

 (J.nr. 5509-97455-00001-00) 

 mod 

 T 

 Født den […] 1958 

 (advokat Martin Andersen) 

 

afsagt sålydende 

B E S L U T N I N G: 

 

Kredsrettens beslutning 

 

Qaasuitsoq Kredsrets afsagde den 10. marts 2017 i første instans beslutning om at domfældte 

anbringes i en åben grønlandsk anstalt med henblik på udslusning. Ved Nuuk Kredsrets dom 

af 20. april 2001 blev domfældte idømt anbringelse på ubestemt tid i en psykiatrisk ledet 

anstalt under kriminalforsorgen i Danmark. Dommen blev stadfæstet af Grønlands Landsret 

den 26. juli 2001. 

 

Kære 

 

Kredsrettens afgørelse er kæret til landsretten af anklagemyndigheden. 

 

Påstande 

 

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om at foranstaltningen opretholdes uændret. 
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T har nedlagt påstand om løsladelse, subsidiært stadfæstelse og mere subsidiært hjemvisning. 

 

Domsmænd 

 

Sagen har været behandlet med domsmænd. 

 

Sagsbehandlingstid 

 

Sagen er modtaget i landsretten den 9. oktober 2017. 

 

Supplerende sagsfremstilling 

 

Domfældte blev af Grønlands Landsret den 4. august 1982 for vold og forsøg på manddrab 

efter kriminallovens § 102, stk. 3, idømt anbringelse på ubestemt tid i Anstalten ved Hersted-

vester. Landsretten lagde vægt på, at T inden for de seneste 6-7 år gentagne gange var foran-

staltet for alvorlig personfarlig kriminalitet.  

 

Den 12. marts 1995 blev domfældte af Upernavik Kredsret for vold idømt anbringelse i anstalt 

i 8 måneder. Han blev prøveløsladt den 15. maj 1995. Den 20. november 1996 blev han for 

kønsligt forhold til børn, voldtægt af barn og vold idømt en samlet foranstaltning på anbrin-

gelse i anstalt i 1 år og 4 måneder.  

 

Den 22. oktober 1998 blev domfældte af Grønlands Landsret for voldtægt ved anden kønslig 

omgang idømt anbringelse i anstalt for domfældte på ubestemt tid. 

 

Ved Nuuk Kredsrets dom af 20. april 2001 blev domfældte fundet skyldig i blandt andet flere 

tilfælde af ulovlig tvang, flere tilfælde af krænkelse af offentlig myndighed ved med et gevær 

at have sigtet på flere politiassistenter samt frihedsberøvelse. Han blev frifundet for to tilfælde 

af krænkelse af offentlig myndighed samt forsøg på manddrab af en politiassistent. Kredsret-

ten dømte T til anbringelse i en psykiatrisk ledet anstalt under Kriminalforsorgen i Danmark 

på ubestemt tid som en samlet foranstaltning med Grønlands Landsrets dom af 22. oktober 

1998. 

 

Den 26. juli 2001 afsagde Grønlands Landsret dom i ankesagen. T blev domfældt for yderli-

gere to tilfælde af krænkelse af offentlig myndighed samt forsøg på manddrab af en politias-

sistent. Foranstaltningen blev stadfæstet. 
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Kriminalforsorgen, Herstedvester Fængsel, har den 6. juni 2017 afgivet en udtalelse, hvoraf 

det fremgår blandt andet: 

 
”T har tidligere flyttet en del rundt mellem grønlænderafdelingen L og naboafdelingen K, men 

han har boet fast på afd. K de seneste par år. Sammenlignet med tidligere afsoner T meget stille 

og roligt og har sjældent konflikter med sine medindsatte. Der er således aldrig mere tale om 

alvorlige konflikter, idet han er meget fokuseret på at holde sig for sig selv og ikke blande sig i 

andres sager. Det opleves, at T er blevet væsentligt bedre til at lytte og tage imod eventuel kritik, 

ligesom han de seneste år flere gange har vist, at han kan håndtere vanskelige situationer på en 

ordentlig måde. T har således accepteret en undskyldning fra den medanbragte, der er dømt for 

drab mod i alt 3 af Ts familiemedlemmer, og de har boet dør om dør uden nogen vanskeligheder.  

Forholdet til personalet på afdelingen synes også at være blevet forbedret, idet T som nævnt er 

blevet lettere at korrigere og ikke kører op i skænderier og/eller alvorlige konflikter. Han trækker 

sig ofte tilbage til sin celle og holder sig noget for sig selv. Der er kommet en del nye unge og 

stærke mænd til afdelingen, men T synes at have accepteret det ændrede hierarki.  

T ringer jævnligt til familien i Grønland og forsøger på alle måder at holde så tæt kontakt som 

muligt til dem. Han havde besøg af sin far i september 2016, og der er planlagt besøgsrejse til 

familien i Ilulissat i juni 2017. Han går dagligt på gårdtur, synger med det grønlandske kor og 

deltager i Klub 1000s arrangementer. T udtrykker et stort savn i forhold til Grønland og sin fami-

lie. 

Ts forhold til afdelings personale er udmærket. Han taler pænt til betjentene, men henvender sig 

ikke særligt ofte. Han kan fortsat have svært ved afslag fra personalet og kan reagere noget uhen-

sigtsmæssigt. Som regel er der dog en god – og spøgefuld – kontakt til personalet. Der har i 

perioden været enkelte disciplinære forhold vedr. tilsidesættelse af arbejdspligten samt hashmis-

brug (se nedenfor). 

T har i vinteren 2016 gennemført et manualbaseret misbrugsbehandlingsforløb i fængslet med 

bistand af grønlandstalende tolk. Ved ugentlige samtaler med psykolog gennem knap et år, er der 

med udgangspunkt i en manualbaseret misbrugsbehandling blevet arbejdet med Ts misbrug. T 

har til tider været kritisk over for metoden, men til trods af dette, er det lykkedes at gennemføre 

behandlingen. I disse samtaler har T fortalt om sit årelange alkohol- og hashmisbrug og erkendt 

behovet for at arbejde med dette, såvel som med andre problematiske aspekter i sit liv. Man er 

ikke i tvivl om, at han dels har deltaget i behandlingen, fordi han gerne vil opnå sit mål om at 

blive overført til videre afsoning i Grønland, men det må også konstateres, at han har forsøgt at 

svare på selv vanskelige spørgsmål og arbejdet med de hjemmeopgaver, han er blevet stillet. Ts 

hashmisbrug er efterhånden på et minimum, de seneste to år har han aflagt 3 urinprøver positive 

for hash, senest den 7. april 2017. 

Fra beskæftigelsen beskrives det, at han stadig trives godt på læderværkstedet og passer på det, 

som var det hans eget. Hans sætter en ære i de ting han laver og gør altid sit bedste. T arbejder 

flittigt og er meget dygtig til sit arbejde. T tager stort ansvar for de ordrer der arbejdes med og 

viser stor interesse for de ordrer som er på vej ind i huset. T møder stabilt og til tiden, T har ind 

imellem godkendte sygedage på grund af smerter. Han er ikke i samme fysiske form som tidligere, 

han virker mere træt, slidt og præget af smerter i forhold til tænder, hænder, skulder, øjne osv., 

men dette til trods passer han sit arbejde i multiværkstedet rimeligt stabilt. T er meget venlig både 

over for indsatte og ansatte og fungerer godt socialt på værkstedet. 

T fortæller selv, at han ikke er den samme mere, han tager afstand fra konflikter og viser med sin 

adfærd at han ønsker en problemfri afsoning. Der er fra værkstedet side ingen tvivl om, at T er 

blevet en ældre mand og er langt mere afdæmpet end tidligere. T afvikler sine månedlige ledsa-

gede udgange uden problemer, en enkelt har dog været aflyst pga. karantæne.  

[…] 
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Spørgsmålet om foranstaltningsændring har været drøftet på funktionærmøde på afdelingen den 

6. juni 2017, og her er man enige om, at der på nuværende tidspunkt ikke kan anbefales ændringer 

i den idømte foranstaltning. Der er lagt vægt på, at T endnu ikke går uledsagede udgange og bør 

gennem et længere udslusningsforløb. 

Uddybende kan det oplyses, at Herstedvester Fængsel anbefaler en administrativ overførsel til 

anstalten Ilulissat, hvor T har et familiært netværk, og hvor det vurderes, at han vil kunne få en 

relevant støtte ved videre udslusning. T er selv meget opsat på at vende tilbage til Grønland, og 

har samarbejdet godt for at opnå dette. Det skønnes, at T ikke vil misbruge de friere rammer, der 

er i en åben anstalt.”   

Udtalelsen er vedlagt en risikovurdering udtalelse fra overlæge […] og psykolog […], hvor 

det fremgår blandt andet: 

 

”Risikovurdering og risikohåndtering 

Man bør særligt være opmærksom på tilbagefald til indtagelse af alkohol. T har ikke drukket 

alkohol i årevis, og tager aktuelt afstand herfra. Livslang Antabusbehandling er afgørende, idet 

indtagelse af alkohol vil betyde en væsentlig risiko for T. 

 

T har tidligere haft meget svært ved at håndtere afvisninger fra kvinder. I en sådan situation vil 

der være en risiko for, at T har behov for at hævde sig selv og dermed ikke tabe ansigt. På samme 

måde kan man forestille sig en situation, hvor T er yngre og stærkere indsatte kan blive provokeret 

og krænket og komme med verbale trusler. Når dette er sket de seneste år, har T dog kontaktet 

personalet og klaget sin nød uden at reagere med vold, og man må formode, at dette handlemøn-

ster vil fortsætte. Særligt vil en tæt kontakt med T betyde, at man på rimelig fornuftig vis kunne 

tale om de skuffelser, han oplever, og de udfordringer han møder. T profiterer af de faste og 

forudsigelige rammer i et fængsel, og der må anbefales små og gradvise ændringer. 

 

Ts historik er alvorlig og en scoring med HCR-20 alene vil pege på en lav til moderat risiko, men 

ud fra en samlet vurdering baseret på de personlighedsmæssige ændringer, hans forståelse for 

nødvendigheden af afholdenhed ift. Alkohol og accept af behandling med Antabus samt det fak-

tum, at T fremstår fysisk såvel som mentalt slidt efter langvarig fængsling, skønnes det, at der er 

en lav misbrugsrisiko ved uledsaget udgang og ophold i åben anstalt i Grønland” 

 

Kriminalforsorgen, Herstedvester Fængsel, har den 30. november 2017 afgivet en udtalelse i 

sagen, hvoraf det fremgår blandt andet: 

 

”Herstedvester Fængsel kan således ikke på nuværende tidspunkt anbefale ændring af den idømte 

foranstaltning hverken i form af løsladelse på prøve eller endelig løsladelse i medfør af kriminal-

lovens § 162. 

 

Som det også fremgår af den vedlagte udtalelse, afvikler T på nuværende tidspunkt kun udgang 

ledsaget af en fængselsbetjent. Det vurderes som en afgørende forudsætning, at T gradvist afprø-

ves under friere rammer med gennemførelsen af et ledsaget udslusningsforløb, før man kan an-

befale prøveløsladelse.”  

 

Udtalelsen er vedlagt en udtalelse fra overlæge […] og psykolog […], hvor det fremgår blandt 

andet: 
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”Herstedvester Fængsel har senest afgivet udtalelse i sagen den 6. juni 2017, til hvilken der hen-

vises, da denne fortsat vurderes aktuel. Om Ts aktuelle status kan følgende udtales: 

 

T afsoner fortsat på afd. K-L. De seneste år i Herstedvester Fængsel er T blevet væsentligt mindre 

konfliktsøgende og udadreagerende. Han formår oftest at holde sig ude af konflikter og blander 

sig ikke unødigt, han har modstået flere krænkelser og provokationer fra andre indsatte ved at 

trække sig tilbage frem for at slå eller komme med trusler. Der har dog være enkelte episoder det 

seneste år, hvor han fortsat reagerer uhensigtsmæssigt i forhold til indsatte og ansatte, men han er 

generelt blevet bedre til at benytte de formelle klageveje, når han føler sig uretfærdigt behandlet. 

T fremstår således ikke længere nær så impulsiv som tidligere set, hverken emotionelt eller ad-

færdsmæssigt, og der har ikke været nogen alvorlige disciplinærsager de seneste mange år.  

Det vurderes, at T har gavn af den kontakt, støtte og rammesætning, han får fra personalet omkring 

sig. T taler ligeledes regelmæssigt med en psykolog, og det vurderes, at T profiterer af den regel-

mæssige kontakt i forhold til at få nuanceret og problematiseret sin adfærd. 

 

T har gået 11 udgange det seneste år. Han har pga. to urinprøver positive for hash (aflagt i april 

2017 og september 2017) haft to karantæner. T afvikler sine ledsagede udgange uden problemer 

af nogen art. Han går typisk til Det Grønlandsk Hus i Løvstræde og til Det Grønlandske Patient-

hjem (i forbindelse med pårørendes indlæggelse på Rigshospitalet) samt til sin familie i henholds-

vis Esbjerg og Ebeltoft. 

T var på besøgsrejse til Ilulissat i juni 2017. Denne rejse forløb også uproblematisk. Hans ud-

gangsledsager beskriver, at T altid opfører sig høfligt og venligt, når han er ude, han er glad og 

nysgerrig, særligt når han møder landsmænd. 

 

T Har siden 2015 aflagt 5 urinprøver positive for hash (den 7. marts 2015, den 26. december 2015, 

den 1. april 2016, den 8. april 2017, den 22. september 2017). hans misbrug må således betragtes 

som sporadisk og uden væsentlig betydning for hans nuværende afsoning. Han har formået at 

holde sig fra hash gennem længere perioder, og det seneste tilbagefald betragtes som en enkelt-

stående episode, der ikke bør overskygge den ellers gode udvikling, som T er i. 

Det er tidligere vurderet, at Ts psykiske tilstand ikke er særligt sårbar over for hash, og der er ikke 

umiddelbart nogen sammenhæng mellem hans kriminalitet og dette misbrug. 

 

Ved rigsadvokatmøde den 21. juni 2017 indstillede Herstedvester Fængsel til en drøftelse af per-

spektivet for overgang til uledsaget udgang samt overførsel til videre afsoning i en åben anstalt i 

Grønland, men følgende blev besluttet: 

”T meddeles afslag på overgang til uledsaget udgang samt overførsel til videre afsoning i åben 

anstalt i Grønland. Under forudsætning af et fortsat uproblematisk afsoningsforløb kan spørgs-

målet om perspektivet for overgang til uledsaget udgang samt overførsel til åben anstalt i Grøn-

land drøftes på rigsadvokatmødet i 2018. T kan fortsætte med afvikling af månedlig ledsaget ud-

gang på de samme vilkår som hidtil.” 

T ønsker sig aktuelt udsluset i Danmark, men indtil for ganske nyligt, har han dog haft et stort 

ønske om at vende hjem til Grønland snarest for at afslutte sin afsoning der. 

 

Spørgsmålet om foranstaltningsændring har været drøftet på funktionærmøde på afdelingen den 

23. november 2017, og her er ma enige om, at der på nuværende tidspunkt fortsat ikke kan anbe-

fales ændringer i den idømte foranstaltning. Der er fortsat lagt vægt på, at T endnu ikke går uled-

sagede udgange og bør gennemføre et længere udslusningsforløb, enten i en åben anstalt i Grøn-

land eller via en af Kriminalforsorgens pensioner i Danmark, men som nævnt har T gennem de 

seneste år udvist et ønske om og en evne til at ændre sin adfærd i en mere positiv retning. Hans 

afsoning er forholdsvis uproblematisk og har været det gennem længere tid.” 
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Personlige forhold 

 

For landsretten har der været afgivet forklaring af domfældte T.  

 

T har supplerende forklaret, at det går godt. Han har det godt med sine medindsatte og trækker 

sig tilbage, hvis der er optræk til konflikter. Han har sluttet fred med de medindsatte, der er 

dømt for drab på hans familie. Hans ledsagede udgange forløber problemfrit. De ansatte giver 

mundtligt udtryk for, at de støtter, at han skal have uledsagede udgange, men de ender allige-

vel med at skrive det modsatte. Han har besluttet ikke at drikke alkohol, og har ikke gjort det 

de seneste 22 år. Han bruger lejlighedsvis hash. Hvis han bliver overført til Grønland, vil han 

følge kriminalforsorgens instruktioner. Hans familie har sagt, at de vil støtte ham. Han har 

siden 2009 været i Grønland fem gange, hvilket er forløbet uden problemer. Han har mavesår 

og gigt, hvilket giver ham smerter. 

 

Landsrettens begrundelse og resultat 

Det fremgår af udtalelsen fra Kriminalforsorgen Sjælland, Herstedvester Fængsel, at der 

endnu ikke kan anbefales en ændring af den idømte foranstaltning.  

 

Landsretten har noteret sig, at domfældte udvikler sig positivt, idet han er blevet mindre kon-

fliktsøgende og har modstået flere krænkelser og provokationer fra andre indsatte ved at 

trække sig frem for at slå eller komme med trusler. Landsretten har endvidere noteret sig, at 

domfældte vurderes at have gavn af den kontakt, støtte og rammesætning, han får fra perso-

nalet. 

 

Som anført i Grønlands Landsrets dom af 14. januar 2013 bør prøveløsladelse først finde sted 

efter domfældte gennem en periode har haft uledsagede udgange og har opholdt sig i en anstalt 

i Grønland. Dette har kriminalforsorgen endnu ikke har fundet fuldt tilstrækkeligt grundlag 

for. Landsretten finder på baggrund heraf endnu ikke, at der er grundlag for at træffe en be-

slutning om løsladelse – endeligt eller på prøve, jf. kriminallovens §162, stk. 1.  

 

Landsretten har fundet, at den tid domfældte, T, har været anbragt, fortsat står i rimeligt for-

hold til de forbrydelser, han er dømt for.  

 

Landsretten har herved lagt vægt på, at T ved Grønlands Landsrets dom af 26. juli 2001 blev 

dømt for under anbringelse i anstalt i Grønland at have begået flere tilfælde af ulovlig tvang, 

flere tilfælde af krænkelse af offentlig myndighed ved med et gevær at have sigtet på flere 

politiassistenter, frihedsberøvelse samt forsøg på manddrab af en politiassistent, samt at dette 

var en fællesforanstaltning med Grønlands Landsrets dom af 22. oktober 1998, hvor han var 
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dømt for voldtægt ved anden kønslig omgang. Endelig har landsretten lagt vægt på, at T flere 

gange forud herfor var dømt for alvorlig personfarlig kriminalitet – herunder forsøg på mand-

drab – samt flere alvorlige sædelighedsforbrydelser. 

 

Landsretten bemærker, at en afgørelse om overførsel til anstalt i Grønland under den tidsube-

stemte foranstaltning skal træffes administrativt i medfør af kriminallovens § 161, stk. 3, og 

at dette – samt at domfældte gennem en periode har haft uledsagede udgange – som udgangs-

punkt er en forudsætning for prøveløsladelse. Det vil derfor være ønskeligt, at disse betingel-

ser er til stede inden retten næste gang skal tage stilling til spørgsmålet om ændring af foran-

staltningen. 

 

Landsretten har ikke fundet grundlag for at hjemvise sagen til kredsretten, idet betingelserne 

for at landsretten kan træffe beslutning om foranstaltning er til stede, selvom kredsretten i sin 

konklusion har anvendt kriminallovens regler forkert. 

 

 

T H I  K E N D E S  F O R  R E T: 

 

Qaasuitsoq Kredsrets beslutning af 10. marts 2017 ændres, således at foranstaltningen idømt 

ved Grønlands Landsrets dom af 26. juli 2001 opretholdes. 

 

 

Anne-Sophie Abel Lohse  

 

 


