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FOR 
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AALAJANGIINEQ 

 

Nalunaarutigineqarpoq Nunatta Eqqartuussisuuneqarfianit ulloq 12. december 2019 suliami 

aalajangeqqitassanngortitami 

 

Sul.nr. K 266/19 

  

Unnerluussisussaatitaasut 

illuatungeralugu 

U 

Inuusoq ulloq […] 1964 

Advokat Vilhelm Dickmeiss 

 

 

Siullermeeriffiusumik aalajangiissuteqartuuvoq Qaasuitsup Eqqartuussisoqarfia ullormi 17. 

oktober 2019 (eqqartuussisoqarfiup sul.nr. QAA-KS-835-2019).  

 

Piumasaqaatit 

Unnerluussisussaatitaasunit piumasaqaatigineqarpoq Ilulissat Eqqartuussiviata eqqartuus-

sutaa ulloq 10. januar 2011 atuutitiinnarneqassasoq.  

 

U piumasaqaateqarpoq misiligutaasumik iperagaanissamik makkuninnga piumasaqaatitalik-

kamik:  
 

1. Ukiuni tallimani pillarneqaataasinnaasumik iliuuseqassanngitsoq.  

2. Ukiuni tallimani nakkutigisaassasoq.  

3. Nakkutilliisussaatitaasunit maleruaqqusaannik sulinissamik ilinniagaqarnissamillu malinnis-

sasoq.  

4. Nammineq initaarnissami tungaanut pineqaatissinneqarsimasunut inissiisarfiup pensioniani 

najugaqassasoq.  

5. Kinguaassiutitigut tissannarveersaatitortinneqassasoq.  

6. Pulaartoqassanngitsoq imaluunniit niviarsiaqqat 18-it inorlugit ukiullit sumiiffiiniitinneqas-

sanngitsoq. 
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Eqqartuussisooqataasartut 

Suliaq suliarineqarpoq eqqartuussisooqataasartut peqatigalugit.  

 

Suliamut ilassuteqaatitut saqqummiussineq 

Nunatta Eqqartuussisuuneqarfiata suliamik suliaqarnerani Ilulissani eqqartuussiviup 

eqqartuussutaataa ilaa ulloq 10. februar 2011-meersoq saqqummiunneqarpoq. Tassani 

ilaatigut ersersinneqarluni U pinerluttulerinermi inatsimmi §§ 74, § 77, imm. 1, nr. 1 aamma 

§ 79 unioqqutissimagai, tigummigallagaaqqasimalluni 3. november 2009-mili, eqqartuun-

neqarsimallunilu aalajangersimasumik sivisussusiligaanngitsumik inissiinermik tak. pinerlut-

tulerinermi inatsimmi § 161, imm. 2.  

 

. 

 

Nassuiaatit 

U ilassuteqaatitut nassuiaateqarpoq, sapaatip akunnerata naanissaani tullermi akunneq naa-

nersioriassamaarlugu. Ukuamini Holbækip avanaatungaani tukkusussaalluni.  Ukuamini tu-

kkujuaannarpoq. Ukuaminiitilluni allanik pulaartoqarneq ajorpoq. Tamanna kissaatiginngi-

laa. Qulalersimagaluarpoq nakorsaatinik kinguaassiutitigut tissannaveersaatitussanerluni, 

ilaquttaminik annaasaqaqqammernermini nukissaqarpiarani. Kisiannili december 2018-imi 

aallartissimavai. Ullut 14-ikkaarlugit nakorsaatitortarpoq. Sapaatip akunnerata tulliani ukioq 

ataasinngussavaa nakorsaatit atorlugit. Aamma nakorsaatini ingerlatiinnarniarpai. Ukuamini 

marloriarluni tukkusussaavoq. Aatsaavissuaq tulleriiginnarnik marloriarluni tukkulerpoq. 

Aneertarneri ingerlaqateqartinneqarani pisarput. Siusinnerusukkut aneeraangami najukka-

mik qimatseqqusaanikuunngilaq, maannakkulli akuerisaanikuulluni aneernermini kisimiil-

luni pisuttuarsinnaanerminik. Qaammat kingulleq ingerlaqateqartinneqarani aneerpoq. 

Tamannalu imminut nutaajuvoq tassami ukiorpassuarni parnaarussivimmiinnikuugami. Suli 

pingasunngornerit tamaasa AA-p ataatsimiinnerinut orniguttarpoq. Tamannalu ilu-

aqutigivaa.  

 

Pilersaarutit malillugit maj 2020-imi pensionertussaavoq. Sulilu uumatilluni misiligummik 

iperagaarusulluni. Pensionimeeqqaarnissani qaangiinnarlugu namminerisaminik toqqaannaq 

initaarusuppoq. Holbækimi inissarsiornikuuvoq, ullullu 14-it qaangiunnerini inissaminik 

neqeroorfigitilluni. Ajornanngitsunnguamik initaarsinnaavoq.  

 

Ullumikkut meeqqaminut attaveqarluarpoq. X4 oqaloqatiginikuuvaa utoqqatserfigi-

nikuullugulu. Taassuma isumakkeerfiginikuuvaani ajornartorsiutitaqanngitsumillu attavigiip-

put. Aamma X5 attaveqarpoq. Immaqa ullormut 1.000 kr.-it missaat atortarpai attavigiinnar-

umallugit.  
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Toqqammavigisaa I1 ilassuteqaatitut nassuiaavoq suli ingerlalluartoq.  

 

Nunatta Eqqartuussisuuneqarfiata tunngavilersuutaa inerniliineralu: 

Nunatta eqqartuussisuuneqarfiata tunngavigivaa, U december 2018-imili kinguaassiutitigut 

tissannaveersaatinik nakorsaatitulersimammat, maannakkullu iperagaanissaminut piareer-

sarneqarluni, pilersaarutaasorlu sapaatit akunneri pingasukkaarlugit akunnerup naanerani 

aneertassasoq marlunnik tukkunertalimmik. 

 

Taamatullu aamma nunatta eqqartuussisuuneqarfiata tunngavigivaa Herstedvester Fængs-

elimit paasissutissat nalunaarusiami 7. februar 2019-meersut, tassa U inissinneqartunut al-

lanut aamma sulisunut attaveqarluarnera, inussiarnerluni peqquneqarnerminillu malin-

nittuulluni, aammalu montagemi suliffini paarilluarlugu.  

 

Taamatuttaaq aamma nunatta eqqartuussisuuneqarfianit tunngavigineqarluni toqqamma-

vigisaata I1-p paasissutissiissutai, tassa ingerlaqateqartinneqarani aneertarneri ajornartorsiuti-

taqanngitsumik ingerlasarsimammata, saniatigullu Albertslundimi AA-p ataatsimiinnerinut 

sapaatip akunneranut ataasiarluni peqataasarluni, namminerlunilu tamanna orniguffigisarpaa, 

aammalu kingullermik ukuaminiikkami annernermini akuerisaasimalluni kisimiilluni il-

loqarfimmi aneernissaminik.  

 

Qulaani oqaatigineqartut tunngavigalugit suliamilu pissutsit nalilersuiffigeerlugit, nunatta 

eqqartuussisuuneqarfiata tunngavissaqartinngilaa pineqaatissiissutip atuutitiinnarneqarnissaa 

I1-p eqqartuussaassutigisaa ullormi 10. januar 2011-imi. Taamaalilluni misiligutaasumik ip-

eragaassaaq ataani oqaatigineqartut piumasaqaatitaliullugit, tak. pinerluttulerinermi 

inatsimmi § 162, imm. 1.  

 

Pissutsit Pinerluttunik Isumaginnittoqarfiup allakkiamini 7. februar 2019-imik ullulikkani 

oqaatigineqartut, maannakkuugallartoq innersuussutigisinnaanagu eqqartuussutip pineqaa-

tissiissutip allanngortinneqarnissaanut tunngasoq allatut inerniliissutaasinnaanngilaq. Tas-

sunga atatillugu oqaatigineqassaaq, U taamanikkut naammattumik sivisussusilimmik 

kinguaassiutitigut tissannaveersaatinik nakorsaatitorsimanngilaq, tamnnalu pissutigalugu suli 

ingerlaqateqartinneqarani aneertalersimanani.  

 

Oqaatigineqassaaq ataani piumasaqaatitaliunneqarlutik aalajangersarneqartut unioqqutin-

nerisa kingunerissammassuk eqqartuussivitsigoortumik aalajangiisoqarnissaa iserteqqinne-

qarnissaanik, tak. pinerluttulerinermi inatsimmi § 162, imm. 2, tak. § 150. 

 

Eqqartuussisarnermi inatsimmi § 480, imm. 1, naapertorlugu suliami aningaasartuutit naala-

gaaffiup karsianit akilerneqassapput.  
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TAAMAATTUMIK EQQORTUUTINNEQARPOQ: 

 

U misiligutaasumik iperagaavoq makkuninnga piumasaqaatalikkamik:  

 

1. Ukiuni tallimani pillarneqaataasinnaasumik iliuuseqassanngitsoq.  

2. Ukiuni tallimani nakkutigisaassasoq.  

3. Nakkutilliisussaatitaasunit maleruaqqusaannik sulinissamik ilinniagaqarnissamillu malinnissasoq.  

4. Nammineq initaarnissami tungaanut pineqaatissinneqarsimasunut inissiisarfiup pensioniani  

    najugaqassasoq.  

5. Kinguaassiutitigut tissannarveersaatitortinneqassasoq.  

6. Pulaartoqassanngitsoq imaluunniit niviarsiaqqat 18-it inorlugit ukiullit sumiiffiiniitinneqassan- 

    Ngitsoq. 

 

Suliami aningaasartuutit naalagaaffiup karsianit akilerneqassapput.  

 

***  

 

afsagt af Grønlands Landsret den 12. december 2019 i kæresag 

 

Sagl.nr. K 266/19 

  

Anklagemyndigheden 

mod 

T 

Født den […]-1964 

Advokat Vilhelm Dickmeiss 

 

Qaasuitsup Kredsret afsagde beslutning i 1. instans den 17. oktober 2019 (kredsrettens sagl.nr. 

QAA-KS-835-2019).  

 

Påstande 

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om opretholdelse af den af Ilulissat Kredsret af-

sagte dom af 10. januar 2011. 

 

T har nedlagt påstand om prøveløsladelse på følgende vilkår:  

 

1. At han ikke begår noget strafbart i 5 år. 

2. At han undergives tilsyn i 5 år 

3. At han efterkommer tilsynsmyndigheden om arbejde og uddannelse 
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4. At han, indtil han får egen bolig, udstationeres i et af kriminalforsorgens pensioner. 

5. At han får kønsdriftshæmmende medicin. 

6. At han ikke modtager besøg af eller tager ophold nær piger under 18 år. 

 

Domsmænd 

Sagen har været behandlet med domsmænd. 

 

Supplerende oplysninger 

Under landsrettens behandling af sagen blev der dokumenteret dele af Ilulissat Kredsrets dom 

af 10. februar 2011. Det fremgår heraf bl.a., at T for overtrædelse af kriminallovens §§ 74, § 

77, stk. 1, nr. 1 og § 79, har været tilbageholdt siden den 3. november 2009, og at han blev 

idømt anbringelse på ubestemt tid, jf. kriminallovens § 161, stk. 2 

. 

 

Forklaringer 

T har supplerende forklaret, at han skal på weekend i den kommende weekend. Han skal 

overnatte hos sin svigerinde, nord for Holbæk. Han overnatter altid hos sin svigerinde. Når 

han er hos sin svigerinde, får han ikke besøg af andre. Det ønsker han ikke. Han kom i tvivl 

om, hvorvidt han skulle tage den kønsdriftsdæmpende medicin, da han lige havde mistet nogle 

familiemedlemmer, og ikke havde meget overskud. Han begyndte dog på det i december 

2018. Hver 14. dag får han medicin. Næste uge har han taget medicinen i et år. Han vil gerne 

fortsætte med at tage medicinen. Han skal overnatte to gange hos sin svigerinde. Det er første 

gang, at han skal overnatte ude to gange. Hans udgange foregår uledsagede. Han har tidligere 

været pålagt kun at måtte opholde sig på den angivne adresse, men nu har han fået lov til at 

gå en tur alene, når han er på orlov. Sidste måned gik han sig en tur uden ledsager. Det er 

noget nyt for ham, idet han har været i fængsel i så mange år. Han går stadig til AA-møder 

hver onsdag. Det er noget, der gavner ham.   

 

Efter planen går han på pension til maj 2020. Han vil gerne prøveløslades, mens han lever.  

Han kan godt klare at springe pensionats-delen over, og flytte direkte i egen bolig. Han har 

søgt bolig i Holbæk, og fik efter 14 dage en bolig tilbudt. Han vil have nemt ved at få en bolig.  

 

Han har god kontakt til sine børn i dag. Han har talt med X4, og undskyldt over for hende. 

Hun har tilgivet ham, og de har kontakt til hinanden uden problemer. Han har også kontakt til 

X5. Han bruger måske 1.000 kr. om dagen på at opretholde kontakten.  

 

Bistandsværgen V1 har supplerende forklaret, at det fortsat går godt.  

 

Landsrettens begrundelse og resultat: 
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Landsretten lægger til grund, at T siden december 2018 fast har taget kønsdriftsdæmpende 

medicin, og at han på nuværende tidspunkt er så langt i sit udslusningsforløb, at der er planlagt 

udgang for ham hver tredje weekend med to overnatninger ude.  

 

Landsretten lægger på baggrund af oplysningerne fra Herstedvester Fængsel i erklæring af 7. 

februar 2019 endvidere til grund, at T har et godt forhold til de medanbragte, såvel som de 

ansatte, at han er høflig og efterrettelig, og at han passer sit arbejde i montagen godt.  

 

På baggrund af oplysningerne fra bistandsværgen V1 lægger landsretten derudover til grund, 

at de hidtidige uledsagede udgange er foregået uproblematisk, at han tilmed har en ugentlig 

udgang for at deltage i AA møder i Albertslund, som han selv transporterer sig hen til, og at 

han under sin sidste udgang hos sin svigerinde, havde tilladelse til at gå en tur i byen alene.  

 

På baggrund af ovenstående, og efter en samlet vurdering af omstændighederne i sagen, finder 

landsretten, at der ikke længere er grundlag for at opretholde den foranstaltning, som T blev 

idømt den 10. januar 2011. Han prøveløslades herefter på vilkår som nedenfor bestemt, jf. 

kriminallovens § 162, stk. 1.  

 

Det forhold, at Kriminalforsorgen ved skrivelse af 7. februar 2019 har anført, at man ikke på 

nuværende tidspunkt kan anbefale ændringer i den idømte foranstaltning, kan ikke føre til et 

andet resultat. Det bemærkes hertil, at T på daværende tidspunkt ikke havde taget den køns-

driftsdæmpende medicin tilstrækkelig længe, og at han som følge  

heraf ikke var påbegyndt de uledsagede udgange.  

 

Det bemærkes, at en overtrædelse af de nedenfor fastsatte vilkår kan medføre, at retten træffer 

bestemmelse om genindsættelse, jf. kriminallovens § 162, stk. 2, jf. § 150.  

 

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

 

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

 

T prøveløslades på følgende vilkår:  

 

1. At han ikke begår noget strafbart i 5 år. 

2. At han undergives tilsyn i 5 år 

3. At han efterkommer tilsynsmyndighedens anvisning om arbejde og uddannelse 

4. At han, indtil han får egen bolig, udstationeres i en af kriminalforsorgens pensioner. 

5. At han får kønsdriftshæmmende medicin. 

6. At han ikke modtager besøg af eller tager ophold nær piger under 18 år. 
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Statskassen betaler sagens omkostninger.  

 

 

 

Mette Munck Grønbæk 

 

 


