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(Eqqartuussisoqarfik Sermersooq sul.no.  

641/2018) Unnerluussisussaatitaasut 

 (J.nr. 5505-97431-00092-02) 

 illuatungeralugu 

 U 

 Inuusoq […] 

 (advokat Anders Rohde, DK 

 j.nr. U) 

 

nalunaarutigineqarpoq imaattoq 

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

 

Eqqartuussisoqarfiup aalajangiinera 

  

Eqqartuussisoqarfik Sermersooq siullermeeriffiusut aalajangiivoq 8. juni 2018-imi. Aala-

jangiinermi tamatumani eqqartuussisoqarfimmit aalajangerneqarpoq U iserteqqinneqas-

sasoq, Nuup Eqqartuussiviata eqqartuussutaani 17. september 2002-mi, Nunatta Eqqartuus-

sisuuneqarfianit 19. november 2002-mi atuuttussanngortinneqarsimasumi, aalajan-

gersarneqarsimasutut eqqartuussummik atuisussanngortinneqarluni. 

 

Aalajangeqqitassanngortitsineq 

 

Eqqartuussisoqarfiup Sermersuup aalajangiinera Nunatta Eqqartuussisuuneqarfianut 

eqqartuussamit aalajangeqqitassanngortinneqarpoq.  

 

Piumasaqaatit 
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Unnerluussisussaatitaanit atuuttussanngortitsinissaq piumasaqaatigineqarpoq. 

 

Eqqartuussaq U eqqartuussisoqarfiup aaalajangiineranik atorunnaarsitsinissamik pi-

umasaqaateqarpoq. 

 

Eqqartuussisooqataasut 

 

Suliaq suliarineqarpoq eqqartuussisooqataasut peqataatillugit. 

 

Piffissaq suliap suliarineqarneranut atorneqartoq  

 

Suliaq nunatta eqqartuussisuuneqarfiani tiguneqarpoq ulloq 13. juni 2018. 

 

Nassuiaatit 

 

Nunatta Eqqartuussisuuneqarfianut nassuiaateqarpoq eqqartuussaq U.  

 

U ilassutitut nassuiaavoq, eqqartuussisoqarfimmut nassuiaatigisimasani ilumoornerarsin-

naallugu. Aneernermi kingorna uteqqinngilaq, kigutiminik ajornartorsiuteqarami, nakor-

saatini pinngilaa, mentoreqanngilaq aamma immineeqqiinnarneqarpoq. Suut tamaasa nukil-

lalaarutigai qalaarporlu. Tamanna sikkilimik pissuteqanngilaq. Sikkili tammartinnagu imer-

lunilu pujortarpoq. Imaanngilaq toqutseqqissasoq. Annilaangasarnermut katsorsarneqann-

gisaannarpoq. Nakorsaatitortarpoq, taakkuli sianiutigissaataannaapput. Maanna silarsuarmi 

kisimiippoq. Nakorsaatiminik annikilliartuaartitsigami uummataa tilleruluttalerpoq er-

numasalerlunilu. Kisianni tamatuma qanoq iliuuseqarfiginissaa ilikkarnikuuaa. Meerarpalut-

tuunngilaq kamattarnanilu. Sulisut najugaqartullu tungaanniit sinngagineqarpoq. Hashitor-

nermik oqaluttuaq, oqaluttualiaannaasoq, pisariaqartippaa 100 procentimik unneqqarinniar-

luni, taamaalilluni hashitortarunnaarniassagami. Hashitortarneq annilaangasarnermut nam-

mineerluni nakorsaasersorneruvoq. Sallulluni oqaluttuarami tamatuma kingunissai 

eqqarsaatiginngilai. Misissugassamik quisimasuuguni taanna hashimik akoqarsimassagalu-

arpoq. Pensionimiit peersitaagami hashitorlunilu imigassartortarpoq, ullulli tamaasaanngit-

soq. Ilumoorpoq sumiissimanini oqaatigerussimanngikkaa. Oddserneq aningaasannas-

sutigaa, tamanna nerisassanik allanillu pisariaqartitaminik pisinissaminut inuuniutimitut 

tunngavigaa. Pinerluttunik isumaginnittoqarfimmut sianerpoq anisitaanermi kingorna ataa-

sinngornikkut. Qanoq oqartoqartoq eqqaamanngilaa. Eqqaamasai malillugit atornerluiner-

mut katsorsartinnissaq pillugu isumaqatigiittoqanngilaq. Psykiaterimut attaveqarniarsari-

galuarpoq. Kiguserinini pissutigalugu politiit attaveqarfigai, taamaassimanngitsuuguni saaf-

figinnissimanavianngikkaluarpoq. Akisinnaanngilaa kiguserilersimanngitsuuguni utersimas-



 3 

sagaluarnerluni. Iperagaajartuaartinneqarnissani pisariaqartinngilaa, mentoreqarnissani 

pisariaqartiinnarpaa. Misiligummik iperagaassaguni iperagaajartuaartinneqarnissaq pisari-

aqartinngilaa, tassami anaanamini najugaqassaaq kontankthjælpimiillu aningaasarsiussaaq 

imaluunniit sulilerluni. Hashimik pinngitsuuisinnaajunnaaqqanikuuvoq, taamaakkunnaar-

nikuuvorli. Hashi Herstedvesterimi pissarsiarineqarsinnaavoq. Imigassamik ajornartorsi-

uteqanngilaq. Pensionimi sianiutigissaatitortinneqanngilaq, tamanna unaminartuuvoq. Ani-

sitaammat sulisut marluk takkupput oqarlutillu pigisani poortorarlugit ingerlassasoq. Nam-

mineq oqarpoq aningaasaateqarani. Allamik sumiiffissarsineqanngilaq. Sumiiffissamut al-

lamut perusuppoq, tassungarpiaasinnaavoq Herstedvesterimuunngitsoq. Piumasaqaatit im-

minut piumasaqaatigineqartut malerusuppai. Anaanamini najugaqarusuppoq, kisianni nam-

mineq ineqarusunneruvoq. 2002-p kingorna pinerloqqinnikuunngilaq. Anisimanerata nalaa-

ni hashitortarnera oqimaaqatigiissumik ingerlanikuuvoq. Annilaanganeq kiguserinerlu pis-

sutigalugit hashitorpoq. 

 

Nunatta Eqqartuussisuuneqarfiata tunngavilersuutaa inerniliineralu: 

 

Nunatta Eqqartuussisuuneqarfianut uppernarsaaseereernerup kingornattaaq tunngaviutin-

neqarpoq eqqartuussaq, Pension Kværdrupimiinnermini sap. akunnerata naanerani pulaar-

nermi kingorna 8. april 2018 piffissaq eqqorlugu uteqqissimanngitsoq, 9. april 2018-imili 

uteqqissimasoq nassuersimallunilu imigassartorsimalluni hashitorsimallunilu. Tunngavi-

utinneqarportaaq katsorsaasuminut 19. april 2018-imi oqarsimasoq suli hashitortarluni. 

Tamatuma kingorna Pensionimiit anisinneqarpoq tamatumalu kingorna sumiiffia Pension 

Kværndrupip imaluunniit  Odensemi KIF-ip ilisimasimanngilaa, taamaattumillu pinerlut-

tunik isumaginnittoqarfik pisariaqartumik nakkutiginnissinnaasimanngilaq. Eqqartuussaq 

nassuiaavoq Sjællandimi qammatip ataatsip missaa toqqoqqasimalluni piffissamilu tama-

tumani hashitorlunilu imigassartortarsimalluni. 

 

Eqqartuussummut 19. november 2002-meersumut tunuliaqutaasoq pillugu paasissutissat 

eqqarsaatigalugit, sanilliullugit paasissutissat maannakkut pigineqartut, eqqartuussisoq ata-

aseq isumaqarpoq naammassisassanik unioqqutitsineq ima ittuummat pineqaatissiissummik 

atuinissaq siunertaralugu isertitaaqqinnissaq pillugu aalajangiinissamut piumasaqaatit 

naammassineqarsimasut,  apeqqutaatinnagu eqqartuussap pineqaatissiissummik atuereersi-

manerata sivisussusaa,  naleqq. pinerluttulerinermi inatsimmi § 162, imm. 2, 149, imm. 4, § 

150, imm. 2, nr. 3. 

 

Eqqartuussisut marluk naammassisassanik unioqqutitsisimanermik ataatsimut naliliinermik 

kingorna, sanilliullugu eqqartuussap pineqaatissiissummik atuereersimanerata sivisussusaa, 

isumaqarput eqqartuussaq pineqaatissiissummik atuinissaq siunertaralugu inisseqqinneqart-

ariaqanngitsoq, taamaattumillu Eqqartuussisoqarfiup Sermersuup aalajangiinera 8. juni 
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2018-imeersoq atorunnaarsinneqarpoq, taamaalilluni Eqqartuussisoqarfiup Sermersuup aa-

lajangiinera 26. september 2017-imeersoq, Nunatta Eqqartuussisuuneqarfiata aalajangi-

inerani 5. december 2017-imeersumi atuuttussanngortinneqarsimasoq, suli atuutissaaq. 

 

Amerlanerussuteqarneq malillugu aalajangiisoqarpoq.  

 

 

TAAMAATTUMIK EQQORTUUTINNEQARPOQ 

 

Eqqartuussisoqarfiup Sermersuup aalajangiinera 8. juni 2018-imeersoq atorunnaarsinneqar-

poq, taamaalilluni Eqqartuussisoqarfiup Sermersuup aalajangiinera 26. september 2017-

imeersoq, Nunatta Eqqartuussisuuneqarfiata aalajangiinerani 5. december 2017-imeersumi 

atuuttussanngortinneqarsimasoq, suli atuutissaaq. 

 

Eqqartuussamut illersuisusssanngortinneqarsimasup akissarsiassai immikkut aalajan-

gersarneqassapput. Akissarsiassat naalagaaffiup karsianit naggataatigut akilerneqasssapput. 

 

 

 

Den 18. oktober 2018 blev af Grønlands Landsret i sagen 

Sagl.nr. K 107/18 

 

 

 

(Sermersooq Kredsrets sagl.nr.  

641/2018) Anklagemyndigheden 

 (J.nr. 5505-97431-00092-02) 

 mod 

 T 

 Født den […] 

 (advokat Anders Rohde, DK 

 j.nr. T) 

 

afsagt sålydende 

B E S L U T N I N G: 

 

Kredsrettens beslutning 
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Sermersooq Kredsret afsagde den 8. juni 2018 beslutning i 1. instans. Ved beslutningen blev 

det af kredsretten bestemt, at T skulle genindsættes til afsoning som tidligere fastsat ved 

Nuuk Kredsrets dom af 17. september 2002, som er stadfæstet af Grønlands Landsret den 

19. november 2002. 

 

Kære 

 

Sermersooq Kredsrets beslutning er kæret til Grønlands Landsret af domfældte.  

 

Påstande 

 

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om stadfæstelse. 

 

Domfældte T har nedlagt påstand om ophævelse af kredsrettens beslutning. 

 

Domsmænd 

 

Sagen har været behandlet med domsmænd. 

 

Sagsbehandlingstid 

 

Sagen er modtaget i landsretten den 13. juni 2018. 

 

Forklaringer 

 

For landsretten har der været afgivet forklaring af domfældte T.  

 

 

T har supplerende forklaret, at han kan vedstå forklaringen afgivet for kredsretten. Han ude-

blev efter udgang, fordi han havde problemer med sine tænder, han fik ikke sin medicin, han 

havde ikke mentor og han var overladt sig selv igen. Han var frustreret over det hele og var 

oppe og koge. Det skyldtes ikke cyklen. Han havde både drukket og røget, inden cyklen var 

væk. Det betød ikke, at han ville begå et nyt manddrab. Han er aldrig blevet behandlet for 

angst. Han får medicin, men det er bare nervepiller. Han er alene i verden nu. Da han trap-

pede ud af medicinen, fik han hjertebanken og blev nervøs. Men han har lært at håndtere 

det. Han er ikke barnlig og aggressiv. Der er jalousi mod ham fra en del af personalets og 

beboernes side. Historien med hashrygningen, som var fiktiv, var et behov for ham for at 

være 100 procent ærlig, så han kunne komme ud af hashrygningen. Hashrygning er selvme-

dicinering mod angst. Da han fortalte løgnehistorien, tænkte han ikke over konsekvenserne. 
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Hvis han havde aflagt en urinprøve, så ville den have været positiv for hash. Han indtog 

hash og alkohol, efter han blev bortvist fra pensionen, men det var ikke dagligt. Det er rig-

tigt, at han ikke vil sige, hvor han opholdt sig. Han tjente penge på at oddse, det var hans 

forsørgelsesgrundlag til at købe mad og andre ting, som han havde brug for. Han ringede til 

kriminalforsorgen mandagen efter, at han var blevet smidt ud. Han kan ikke huske, hvad der 

blev sagt. Så vidt han husker, blev der ikke indgået en aftale om misbrugsbehandling. Han 

prøvede at tage kontakt til en psykiater. Han kontaktede politiet på grund af tandpine, ellers 

havde han nok ikke henvendt sig. Han kan ikke svare på, om han var kommet tilbage, hvis 

han ikke havde fået tandpine. Han har ikke brug for et udslusningsforløb, han har bare brug 

for en mentor. Han har ikke brug for at gennemgå et udslusningsforløb, hvis han prøveløs-

lades, så vil han bo hos mor og tjene penge ved kontanthjælp eller ved at finde arbejde. Han 

har været afhængig af hash, men han er det ikke mere. Der er adgang til det på Herstedve-

ster. Han har ikke et alkoholproblem. Han fik ikke nervemedicin på pensionen, det var en 

udfordring. Bortvisningen foregik ved, at to ansatte kom, og de sagde, at han skulle pakke 

sine ting og gå. Han sagde, at han ikke havde penge. Han fik ikke et andet opholdssted. Han 

vil gerne på et opholdssted igen og gerne det samme fremfor at være på Herstedvester. Han 

vil gerne følge de krav, der bliver stillet til ham. Han vil gerne bo hos sin mor, men han vil 

helst have sit eget. Han har ikke begået kriminalitet siden 2002. Der har været balance i 

hans hashrygning, mens han var ude. Han røg hash på grund af angst og ondt i tanden. 

 

Landsrettens begrundelse og resultat: 

 

Også efter bevisførelsen for landsretten lægges det til grund, at dømte, mens han var på 

Pension Kværndrup, ikke den 8. april 2018 returnerede rettidigt til pensionen efter week-

endbesøg, men at han returnerede den 9. april 2018 og erkendte, at han havde drukket alko-

hol og indtaget hash. Det lægges endvidere til grund, at han den 19. april 2018 oplyste til sin 

behandler, at han fortsat indtog hash. Han blev herefter bortvist fra pensionen og fra dette 

tidspunkt havde hverken Pension Kværndrup eller KIF i Odense oplysninger om hans op-

holdssted, hvorfor kriminalforsorgen ikke har kunnet opretholde det fornødne tilsyn. Dømte 

har forklaret, at han havde gemt sig på Sjælland i en måneds tid, og at han indtog hash og 

alkohol i den periode. 

 

En dommer finder under hensyn til det oplyste om baggrunden for dommen af 19. novem-

ber 2002 og sammenholdt med de nu foreliggende oplysninger, at uanset længen af den pe-

riode som dømte har afsonet, at vilkårsovertrædelserne har en sådan karakter, at betingel-

serne for at træffe bestemmelse om genindsættelse til afsoning er opfyldt, jf. kriminallovens 

§ 162, stk. 2, 149, stk. 4, § 150, stk. 2, nr. 3. 
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To dommere finder efter en samlet vurdering af vilkårsovertrædelserne sammenholdt med 

længden af den periode som dømte har afsonet ikke at disse har en sådan karakter, at dømte 

skal genindsættes til afsoning, hvorfor Sermersooq Kredsrets beslutning af 8. juni 2018 op-

hæves, således at Sermersooq Kredsret beslutning af 26. september 2017 som er stadfæstet 

ved Grønlands Landsrets beslutning af 5. december 2017 fortsat står ved magt. 

 

Der afsiges beslutning efter stemmeflertallet.  

 

 

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

 

Sermersooq Kredsrets beslutning af 8. juni 2018 ophæves, således at Sermersooq Kredsrets 

beslutning af 26. september 2017 som er stadfæstet ved Grønlands landsrets beslutning af 5. 

december 2017 fortsat står ved magt. 

 

Salær til den for domfældte beskikkede forsvarer fastsættes særskilt. Salæret afholdes ende-

ligt af statskassen. 

 

 

 

Charlotte S. Thorlaksen  

 

 

 

 


