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UDSKRIFT AF RETSBOGEN
FOR
GRØNLANDS LANDSRET
Grønlands Landsret holdt den 14. juni 2019 kl. 10.00 retsmøde på kontoret, Jens Kreutzmannip Aqqutaa 5, 2. sal, Nuuk. Dommer var landsdommer Kirsten Thomassen.
Sagl.nr. K 145/19
Anklagemyndigheden
mod
T3
Født den […] 1974
Kredsrettens sagl.nr: KS-SER-651/2019
Anklagemyndighedens j.nr: 5505-98610-00134-19
Fremlagte bilag:
- Brev af 13. juni 2019 fra Sermersooq kredsret med fuldstændig udskrift af rets- og dombogen og sagens akter.
- Mail med kærebemærkninger fra forsvareren, modtaget i landsretten den 13. juni 2019 kl.
21:24.
- mail med anklagemyndighedens kærebemærkninger, modtaget i landsretten den 14. juni
2019 kl. 08:50.
Den 12. juni 2019 har Sermersooq Kredsret afsagt beslutning om løsladelse af T3.
Kredsrettens beslutning er kæret af anklagemyndigeden med påstand om tilbageholdelse i
medfør af retsplejelovens § 368, stk. 2, jf. § 359, stk. 2.
T3 har påstået stadfæstelse af kredsrettens beslutning.
Landsretten afsagde
BESLUTNING
Det fremgår af de specielle bemærkninger til § 359, stk. 2 i forslag til retsplejelov for Grønland (2007/2 LSF 34) blandt andet:

”…
… Efter bestemmelsen er det en betingelse for tilbageholdelse, at mistanken er »særlig bestyrket«, og retshåndhævelseshensynet skal kræve, at sigtede ikke er på fri fod. Bestemmelsen svarer til den danske retsplejelovs § 762, stk. 2, nr. 1.
…”

Højesteret har i en afgørelse, som er offentliggjort i U2012.1088H udtalt blandt andet, at varetægtsfængsling efter retsplejelovens § 762, stk. 2, nr. 1, forudsætter, at der konkret foreligger et forhold, som ved endelig dom må forventes at føre til en straf på mindst 1 års ubetinget
fængsel, eller anden strafferetlig foranstaltning af tilsvarende indgribende betydning.
Foranstaltningsniveauet i sager om personfarlig kriminalitet og sædelighedsforbrydelser har
generelt været stigende i Grønland i de senere år. I sager om overtrædelse af lovgivningen om
euforiserendes stoffer idømmes betydeligt strengere foranstaltninger i Grønland end i resten
af riget. Som foranstaltningsniveauet har udviklet sig i Grønland over de senere år, findes der
ikke længere at være grundlag for en særlig grønlandsk praksis, der afviger fra den praksis,
som er fastlagt ved Højesterets afgørelse.
På det grundlag finder landsretten, at tilbageholdelse efter den grønlandske retsplejelovs §
359, stk. 2, må forudsætte, at der konkret foreligger et forhold, som ved endelig dom må
forventes at føre til en foranstaltning på mindst 1 års ubetinget anstaltsanbringelse.
Herefter, og af de grunde, der er anført af kredsretten, stadfæstes kredsrettens beslutning om
løsladelse af T3.
T h i b e s t e m m e s:
Sermersooq Kredsrets beslutning stadfæstes.
Kæresagen sluttet.
Kirsten Thomassen

