
 

Aalajangiineq: 

nalunaarutigineqarpoq Ilulissani Qaasuitsup Eqqartuussivianit ulloq 12. juli 2017 

 

Eqqartuussiviup no.775/2017  

Politiets nr. 5512-97351-0080-09 

  

 

Unnerluussisussaatitaasut 

illuatungeralugu 

U 

cpr-nummer […] 

 

 

Suliap matuma suliarineqarnerani eqqartuussisooqataasartunik peqataasoqarpoq. 

 

Unnerluussut 

U Nunatta Eqqartuussisuuneqarfianit ulloq 15. december 2010 eqqartuunneqarpoq Kalaallit 

Nunaanni Pineqaatissinneqarsimasunut Inissiisarfimmi tigummigallaganngorlugu pinerlut-

tulerinermi inatsimmik § 77-mik, imm. 1, nr. 1 – pinngitsaaliineq, § 88-mik, 1. pkt. – persuttaaneq 

aamma § 37 – pisortanik kanngunarsaaneq, unioqqutitsisimasutut.   

 

 

Piumasaqaatit 

Unnerluussisussaatitaasut piumasaqaateqarput Nunatta Eqqartuussutaa ulloq 15. december 2010-

meersoq atortiinnarneqassasoq.  

 

U-ip illersuisuata piumasaqaatigaa aniartuaartinneqassasoq misiliummik anisinneqarnissaa 

siunertaralugu.   

 

Suliami paasissutissat 

Nassuiaatit 

Suliaq suliarineqartillugu U nassuiaateqarpoq. 

 

Eqqartuussaasimasoq U nassuiaateqarpoq ulloq 12. juli 2017. Nassuiaat eqqartuussisut suliaannik 

allassimaffimmi issuarneqarpoq.   

 

Uppernarsaatit 

Takuneqarsinnaavoq: 

Pinerluttunik Isumaginnittoqarfiup 7. februar 2017-mi oqaaseqaataanit, qupperneq  2-mi imm. Aap-

paat: 

”Inerniliineq: 

Matumuuna innersuussutigineqassaaq U-ip iperagaanissaa eqqartorneqartinnagu aniartu-

aarnissaanik ingerlatsisoqareersimassasoq. ” 



 

Pinerluttunik Isumaginnittoqarfiup 15.01.2017-mi oqaaseqaasiaa, qupperneq 2-mi inerniliinera: 

”U maannakkut aninissaanik qanoq ikkaluartunut akuersissuteqanngilaq, tamanna pingaartumik 

atornerluisuuneranik peqquteqartoq, taamaammallu aniartuaarnissaanik ingerlatsisoqarneranut 

peqataanikuunngilaq, taamaammat pineqaatissiissummik atorunnaarsinnissaa maannakumuu-

gallartoq innersuussutigineqarsinnaanngilaq. U'-p inuttut pissutsimigut ajornartorsiuteqarnera 

U-illu aniartuaarnissaanik ingerlatsinermik suli aallartitsisoqanngimmat, naliliisoqarpoq maan-

nakkut misiliutitut iperagaassagaluarpat suli inunnunut navianaatilimmik 

pinerluuteqaqqinnissaa annertuumik aarlerinartoq. 

Pinerluttunik Isumaginnittoqarfiup taamaammat pineqaatissiissummik atorunnaarsitsinissaq 

imaluunniit misiliutitut maannakkut iperagaanissaa innersuussutigisinnaanngilaat.” 

 

Rigsadvokatit august 2016-mi ataatsimiinnissaanut oqaaseqaasiaq, quppernerup pingajuanni 

immikkoortup kingulliup aappaa:  

”Qitiusumik allaffeqarfiup innersuussutigaa U-ip peqateqarluni anisinnaalernissaanut 

akuersissuteqartoqassasoq piumasaqaataassasorli, ulluni 14-ninik akunninilinnik marloriarluni 

quuanik misissuinerit inernerinik pitsaasunik takutitsisoqarsinnaanissaa US–ilu antabussitugas-

salerneqassasoq.” 

Dronning Ingridiup Hospitaliata Pinerluttunik Isumaginnittoqarfimmut 8. maj 2016-ni oqaaseqaasiaa, 

inerniliineq qupperneq 4-imi immikkoortuo kingulliup aappaa: 

”Innersuussutigineqassaq peqateqarluni anisinnaanissaanut pinngitsoorani aanngajaarniutit 

pillugit malitassaqassasoq aninnginnermini anereerneratalu kingorna misissugasamik quisinne-

qartassasoq, pinngitsooranilu imigassamut atuinermut katsorsartinnissaanik 

piumasaqaateqarfigi-neqassasoq, aninerminut atatillugu Antabussitortitaassasoq, 

anisarnissaanilu nisiarsiaqqanut 15-liineqanngitsunut imaluunniit nalaatsornerinnarnermik 

tunngaveqarluni arnanut kikkuugaluar-nersunut anisarnissaa aaqqissuunneqartassanngitsoq.  

Uani misissuinermi anisarnissaani qimaariataarsinnaanissaanut tunngassuteqartut misissuiffigine-

qarnikuunngillat. Aammattaaq tiinganiarnermut tunngasutigut allaassuteqariataarsinnaaneranik 

aalajangiisoqarnikuunngilaq taamaassimappallu tassunga katsorsaasoqanngilaq.” 

 

Eqqartuussisut tunngavilersuutaat aalajangiinerallu 

 

Illersuisup oqarneratut Eqqartuussivik tunngavissaqanngilaq aniartuaarnissaanik aalajangiinissamut. 

Eqqartuussivilli pinerluttulerinermik inatsit § 162 malillugu iperagaanissaanik misiliutitullu ipera-

gaanissaanik pinerluttulerinermik inatsit § 149, imm. 2-4 malillugu piumasaqaasiinikkut misiliutit 

iperagaanissaanik aalajangiisinnaavoq. 

 

Eqqartuussivik aalajangiinermini pingaartissimavaa U suli aninissaminut akuersissuteqanngimmat 

tamanna hashimik atuisuuneranik peqquteqartoq taamaammallu maannakkut aniartuaarnissaanik 

ingerlatsineq takuneqanngilaq, soorlu Pinerluttunik Isumaginnittoqarfiup oqaaseqaasianiit februar 

2017-meersumi tamanna takuneqarsinnaasoq. U inuttut pissutsimigut ajornartorsiuteqarpoq 



psykopateertutut pissuseqarsinnaalluni, inuit allat misisigissusaannik misiginneqataasinnaanermik 

amigaateqarluni, misigissutsinik qaapiaaginnartuulluni, qisuariapallattartuulluni tiinganerullu 

tungaatigut killeqanngitsumik pissuseqarluni, taamaammat piffissami massakkut misiliutitut 

iperagaanissaanut naliliisoqarpoq, suli inunnut navianaatilimmik pinerluuteqaqqissinnaanissaa 

annertuumik aarlerinaateqartoq.  

 

U hashitortarnini pinngitsoorsinnaanagu nassuerutigaa. Kisiannili Qaqiffereerluni imigassartortarnini 

unitsissinnaasimavaa, taannalu inuttut iluaqutigisimallugu.  

 

U-ip hashimik atuisuunera pissutigalugu ullumikkut ulloq tikillugu pineqaatissiis-sutaanik 

allannguisoqarnikuunngilaq, tamatumalu malitsigisaanik aniartuaarnissaanik ingerlatsiso-

qarnikuunani. Eqqartuussiviup paasinninnera malillugu U-ip misiliutitut iperagaanissaanut aporfiit 

annersaraat hashitortarnera, tamannalu aporfiujuarumaarpoq U atornerluinerminik unitsisinngippat.  

 

Eqqartuussivik U-ip misiliutitut iperagaanissaanik aalajangiissaguni eqqartuussiviup  kissaatigaa 

takoqqaassallugu, U aanngajaarniutitortarunnaarsimanissaa, pitsaasumik quuinik misissuisimanernit 

inernernik peqarnissaa ajornartorsiornanngitsumillu misiliutitut peqateqarnani anisareersimanissaa.  

 

Eqqartuussiviup taamaammat U-ip iperagaanissaanik misiliutitullu iperagaanissaanut 

tunngavissaqanngilaq, taamaammat Nunatta Eqqartuussisuunerat eqqartuussutaa 15. december 2010-

meersoq atortussaatinneqarpoq. 

 

Suliamut aningaasartuutit naalagaaffiup karsiata akilissavai eqqartuussisarnermik inatsimmi § 480, 

imm.1 naapertorlugu.  
 

Taamaattumik eqqortuutinneqarpoq: 

 

Nunatta Eqqartuussisuuneqarfiata ulloq 15. december 2010 eqqartuussutaa atortiinnarneqarpoq. 

 

Naalagaaffiup karsiata suliamut aningaasartuutit akilissavai. 

 

*** 

Beslutning: 

afsagt af Qaasuitsup Kredsret den 12. juli 2017 

 

Rettens nr. 775/2017  

Politiets nr. 5512-97351-0080-09 

 

Anklagemyndigheden 

mod 

T 

cpr-nummer […] 

 



 

Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. 

 

Tiltalen 

T er ved Grønlands Landsrets dom af den 15. december 2010 idømt forvaring i anstalt i Grønland for 

overtrædelse af kriminallovens § 77, stk. 1, nr. 1 – voldtægt, § 88, 1. pkt. – vold samt § 37 – krænkelse 

af offentlig myndighed.  

 

Påstande 

Anklagemyndigheden har fremsat påstand om uændret opretholdelse af Grønlands Landsrets dom af 

den 15. december 2010. 

 

Ts forsvarer har fremsat påstand om udslusning med henblik på prøveløsladelse.  

 

Sagens oplysninger 

Forklaringer 

Der er under sagen afgivet forklaring af T.  

 

Domfældte T har afgivet forklaring den 12. juli 2017. Forklaringen er refereret i retsbogen.   

 

Dokumenter 

Det fremgår af: 

Udtalelsen fra Kriminalforsorgen af den 7. februar 2017, 2. afsnit på side 2: 

”Konklusion: 

Skal hermed indstille T at han først skal gennemgår en udslusningsforløb, før der kan være tale 

om prøveløsladelse. ” 

 

Udtalelse fra Kriminalforsorgen af den 15.01.2017, konklusion på side 2: 

”Da T på nuværende tidspunkt ikke har tilladelse til nogen former for udgang, navnlig grundet 

sit bestående misbrug, og derfor ikke har gennemgået et relevant udslusningsforløb, kan en 

ophævelse af foranstaltningen ikke anbefales på nuværende tidspunkt. Henset til karakteren af 

T' personlighedsforstyrrelse sammenholdt med, at T endnu ikke er påbegyndt et udgangs-forløb, 

vurderes det, at der fortsat er stor risiko for tilbagefald til ny personfarligkriminalitet ved en 

prøveløsladelse på nuværende tidspunkt. 

Kriminalforsorgen kan således ikke anbefale en ophævelse af foranstaltningen eller en prøveløs-

ladelse på nuværende tidspunkt.” 

Oplæg til Rigsadvokatmøde i august 2016, næstsidste afsnit på side 3:  

”Hovedkontoret indstiller til, at T får tilladelse til ledsaget udgang betinget af, at han kan afgive 

2 rene urinprøver med 14 dages mellemrum og at T doseres med antabus.” 

Udtalelse fra Dronning Ingrids Hospital til Kriminalforsorgen af den 8. maj 2016, konklusion på side 

4, 2. sidste afsnit: 



”Det anbefales at ledsaget udgang kombineres med ubetinget narkovilkår med aflæggelse af 

urinprøver før og efter udgang, ubetinget alkoholistbehandlingsvilkår, herunder behandling med 

Antabus i forbindelse med udgang, samt at udgange ikke afvikles til piger under 15 eller til 

tilfældige kvinder. 

Der er ved herværende undersøgelse ikke taget stilling til undvigelsesrisiko under udgang. Der 

er heller ikke taget stilling til en sandsynlig tilstedeværelse af en seksuel afvigelse og behandling 

heraf.” 

 

Rettens begrundelse og afgørelse 

 

Retten har ikke hjemmel til at tage beslutning om udslusning som påstået af forsvareren. Retten kan 

derimod tage beslutning om løsladelse eller prøveløsladelse efter kriminallovens § 162, med vilkår 

efter kriminallovens § 149, stk. 2-4 ved prøveløsladelse. 

 

Retten har ved sin beslutning lagt vægt på, at T endnu ikke har fået tilladelse til udgang grundet sit 

hashmisbrug, hvorfor der endnu ikke ses relevant udslusningsforløb, som fremgik af udtalelsen fra 

Kriminalforsorgen fra februar 2017. T har personlighedsforstyrrelse med psykopatiske træk, mangel 

på empati, overfladisk følelsesliv, er impulsiv og har grænseløs seksuel adfærd, hvorfor det er blevet 

vurderet, at der fortsat er stor risiko for tilbagefald til ny personfarlig kriminalitet ved en 

prøveløsladelse på nuværende tidspunkt.  

 

T erkender sit hashmisbrug, som han ikke kan undvære. Dog har han været i stand til at stoppe sit 

alkoholmisbrug via Qaqiffik, som han personligt havde haft gavn af.  

 

Grundet Ts hashmisbrug er foranstaltningen ikke blevet ændret den dag i dag, og som følge heraf er 

der ikke sket et udslusningsforløb. Det er rettens opfattelse, at den største hindring for prøveløsladelse 

af T er hans hashmisbrug, og det vil altid være en hindring, såfremt T ikke får sig selv til at stoppe sit 

misbrug.  

 

For at retten kan tage beslutning for prøveløsladelse af T, ønsker retten først se, at T er blevet stoffri, 

at der har været positive urinprøver samt at han havde haft uledsagede udgange uden problemer.  

Retten finder derfor ikke grundlag til løsladelse eller prøveløsladelse af T, hvorfor Grønlands 

Landsrets dom af den 15. december 2010 vil være at opretholde. 

 

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

Thi bestemmes: 

 

Grønlands Landsrets dom af den 15. december 2010 opretholdes. 

 

Statskassen skal betale sagens omkostninger. 

 

 



 

Eleonora Steenholdt Mørch 

 

 

 

 

       

 

      Udtalelser og Rettens 

begru. Oversat til grl: 1.8.17 klr 

 


