NUNATTA EQQARTUUSSISUUNEQARFIATA
EQQARTUUSSUTAATA
ALLASSIMAFFIATA ASSILINEQARNERA
UDSKRIFT AF DOMBOGEN
FOR
GRØNLANDS LANDSRET

Ulloq 4. april 2018 Nunatta Eqqartuussisuuneqarfiata suliami
sul.nr. K 024/18
(Eqqartuussisoqarfik Sermersooq
sul.nr. KS-55/2017)

(J.nr. 5505-97431-00113-01)

Unnerluussisussaatitaasut
Illuatungeralugu
U
Inuueqartoq […] 1960
(advokat Finn Meinel, Nuuk
j.nr. 12964)
oqaatigineqarpoq imaattoq
AALAJANGIINEQ:

Eqqartuussiviup eqqartuussutaa
Eqqartuussisoqarfik Sermersooq suliami ulloq 8. februar 2018 eqqartuussuteqarpoq. Aalajangiinermi eqqartuussivik aalajangerpoq, Nuup Eqqartuussiviaata eqqartuussutaani ulloq 17.
januar 2003-meersoq allanngortinneqassassoq, taamaaliornikkut U ukiuni tallimani misiligaaffilerlugu tulliuttunik piumasaqaasiinikkut iperagaassasoq:
1. Eqqartuunneqartoq misiligaaffimmini aammarluni pinerluuteqassanngitsoq,
2. Eqqartuunneqartoq piffissami misiligaaffimmini Pinerluttunik Isumaginnittoqarfimmit nakkutigineqassasoq
3. Eqqartuunneqartoq misiligaaffimmini piffissami sivikinnerpaamik qaammatini
aqqaneq marlunni Pinerluttunik Isumaginnittoqarfiup aalajangersagai ersarinnerusut
malillugit Pinerluttunik Isumaginnittoqarfiata pensiooniutaanniissasoq
4. Pinerluttunik Isumaginnittoqarfiata Pinerluttunik Isumaginnittoqarfiup aalajangersagai naapertorlugit imigassamut katsorsartissasoq
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5. Eqqartuunneqartoq piffissami misiligaaffimmini pinerluttunik isumaginnittoqarfiup
aalajangersagai naapertorlugit ikiaroorniutinik atuipilunnermut nakorsanit akuerisaasumik nakkutigisaanerup nalaani Pinerluttunik Isumaginnittoqarfiup aalajangersagai naapertolugit katsorsartissalluni.
6. Pinerluttunik isumaginnittoqarfiup najugaqarnermut suliffeqarnermullu ilinniarnermullu

tunngatillugu

aalajangersagaanik

nakkutigisaanerup

nalaani

malin-

neqqusaasoqarluni.

Ingerlatitseqqiineq
Eqqartuussut una unnerluussisussaatitaasunit nunatta eqqartuussisuuneranut
ingerlateqqinneqarpoq.

Piumasaqaatit
Unnerluussisussaatitaasut nunatta eqqartuussuneqarfiata 9. april 2003-mi eqqartuussutaata
atuutsiinaarneqarnissaanik piumasaqaateqarput.
U eqqartuussiviup aalajangiinerata atuutsiinnarneqarnissaanik piumasaqaateqarpoq.
Eqqartuusseqataasartut
Suliaq eqqartuuseqataasartut peqataatinneqarnerisigut ingerlanneqarpoq.
Piffissaq suliamut atorneqartoq
Suliaq nunatta eqqartuussisuuneqarfianit ulloq 15. februar 2018-mi tiguneqarpoq.
Ilassutitut saqqummiunneqartut
20. marts 2018-mi Herstedvester
takuneqarsinnaavoq:

Parnaarussivianit

oqaaseqaatikkut

ilaatigut

”…
Ingerlarnga
kingullermik
ilassutitut
oqaaseqaateqartoqarneranit
tulliuttut
oqaatigineqarsinnaapput:
U-p
pillaatigineqartumik
ingerlatsinera
isersimaqatiminik
arnamik
attuumassuteqarneranik aammaarluni sunnertisimassuteqarsimavoq. Siuliini soorlu
allaaserineqareersutut U arnamit tassannga pineqartumit aasaq 2017-mi avippoq.
Tassunga atasumik U aarlerinaateqartumik kamassaqartarsimavoq. U nammineq
sangiannertut misigissuseqarneq allaaseraa, tunngaviusumillu misigisimasaa
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tassaasimalluni, imminut aqussinnaajunnaarneq. Taammaammat arlaleriarluni
aaqqiagiinnerit
annikinnerusut
U
arnallu
isersimaqatimi
akornanni
pilersoqartarsimavoq. Pisimasuni ataasiakkaani taamaammat pisariaqarsimavoq U
sulisunit naqqinneqartarnissaa.
Avinnerat nangillugu U ulloq 14. september 2017-mi quuanik misissorneqarnerani
hashitorsimasoq paasineqarluni. U ulloq 1. november 2017-miilli quuanik
misissortittarneri hashimik nassaarfigineqarsimanngilaq.
U arnamut isersimaqatiminut tassunga qanittumi 12. januar 2018-mi kateqqippoq –
ulloq taanna kateqqqaarnerannit ukioq ataasinngortorsiorfiuvoq.
Nuliani peqqutigalugu U ulloq 8. februar 2018-mi arnamik isersimaqatiminut
aaqqiagiinngissuteqarpoq, taanna U-p nuliata aaqqiagiinngissuteqateqarfigisimavaa.
Kalaallip allap isersimaqataatali U-p aaqqiagiinngissuteqarfiginiarnerigalua
pinngitsoortippaa. Tamatuma inernerisimavaa, U-p arnamik taassuminnga niaquiatigut
tilluineranik. U taammaammat pineqaatissiinneqarpoq ulluni 15-ni pillarneqartut
ineeraanniittussanngorlugu suliarlu politiinut nalunaarutigineqarpoq.
U
suli
psykologimik
oqaloqateqartarpoq.
Siornatigut
oqaaseqaatini
allaaserineqareersutut siulianilu oqaaseqaammi U-p katissimanera avissimaneralu
siunertamut tulluutinngitsumik ineriartulersitsisimavoq. Avinneranut atatillugu
aporaanniartutut akerleriissuteqartitsiniartutut nuliaminut pissusilersortarsimavoq.
Nammineq iliuutsini aqussinnaasimanagit oqarpoq, tamannalu suliarerusussimanagu.
Katissimanerminut tunngatillugu U nuliami isersimaqatinik parnaarussivimmi sulisunik
akerleriissuteqartarneranut akuliuteqqajaasarpoq. U ilaatigut misigisarpoq, nuliaminut
isumaqataajuaannarnani.
Aammaattaaq
oqaatigniarpaa,
nuliani
akerleriissuteqaqqajaasartuusoq tamatigullu eqqortumik oqalunneq ajortoq. Naak U
taamatut nuliani pillugu nassueraluarluni killilersinnaasanngilaa, avatangiisiminillu
pasillerumatuneranik akuerseqqajaasarluni. Taamaattoqarnera U pissutsimigut
annikinnerusumik inuulluartaarneranik malitseqarpoq. Soorlu oqaatigineqareersoq
tamanna inissisimaqatiminik nakuusernermik kinguneqarnikuuvoq.
Siornatigut naliliisoqarpoq U-p nakuuserluni pissusilersortarnera pingaarnertut
atuisuuneranik attuumassuteqartoq. Massakkut naliliinermi, atuisuunera nakuuserluni
pissusilersortarneranut malitseqartittarpaa, ukiulli kingulliit naqissusissallugu
pisariaqarsimavoq, U qisuariartarnerminik aqutsisinnaassusaanik pissusissatullu
iliornissamut ajornakusoortitsissutaasunik annertuumik misigisaqartartoq, pisuni
sakkortuunik misigisaqartilluni imaluunniit kanngunarsagaanermik misigisimatilluni
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nakuuseriataarsinnaalluni,. aammaarluni nakuuseriataarsinnaanera taammammat
atuisuuneranut taamaallaat attuumassueqanngilaq. U-llu psykologiata U
kaammattorsinnaasimanngilaa tarnimigut pissutsiminik qisuariataarsinnaanerminik
pinngitsoortitsiniutaasinnaasunik sakkussarsiornissaanik suliaqartissallugu.
Herstedvester
Parnaarsussiviup
taammaammat
innersuussutigisinnaanngilaa
eqqartuussummi
allanngortitsinissamik innersuussissalluni.

massakut
piffissami
pineqatissiissutaasumik

…”
Ulloq 23. marts 2018-mi Herstedvester Parnaarussivia ilaatigut allappoq:
”…
Tulliuttut oqaaseqaatinut ilassutitut oqaatigineqassapput.
Eqqartuussiviup aalajangiineratigut takuneqarsinnaavoq, U AA-mut ataatsimiigiartarneri eqqaassanngikkaanni peqateqarnani anisarsimanngitsoq, tamannali nalunaarusiarineqarsimanngitsoq. Ilisimatitsissutigineqarsinnaavoq, peqateqarnani anisarnissai
parnaarussivimmit matoqqasumik iperagaanissamut piareersarnermut ilaatinneqartussaq annertusiartuaartinneqartussaasarmata. Taamaammat U-mut tunngatillugu siullermik 2015-mi aalajangertoqarpoq, AA-mut ataatsimiittunut peqataasarnissamut
peqateqarluni anisarnissaq aallartissagaa. Akuersissut taanna arlaleriarluni utertinneqartarpoq imaammat arlaleriarluni atuisuunermut utersaartarsimasoq, taamaammallu
peqateqarnani anisarnissamut siunertanut allanut akuerisaanissaq angusimanagu. U kingullermik peqateqarnani anisarnissarnissamik akuersissutip tunuartinneqarnerata
kingorna rigsadvokatit juni 2017-mi septemberip qaammataani 2017-miit ataatsimiinneranni AA-mi ataatsimiinnernut peqataasarnissamut peqateqarnani anisarnissarnissamik akuersissuteqarfigineqarpoq. 14. september 2017-mili quuanik misissuisoqarnerani
hashitorsimasoq paasineqarmat akuersissut tunuartinneqaqqipoq. Taamaammat massakkut taamaallaat peqateqarluni anisarnissamut akuersissuteqarpoq.
Periusaasartoq malillugu sivisuumik iperagaanissamut piareersarsimaneq ajornartorsiutitaqanngitsoq naliliiniarnermi pingaaruteqartinneqartarpoq, misiliutitut iperagaanissamut siunnersuutigineqarsinnaannginneranik naliliisoqarnisaanut, sivisuumik pineqaatissinneqarsimasumik misiliutitut iperagaassanersoq aalajangiisoqarnissaani. Tamanna Up naammassillugu ingerlannikuunngilaa. Naliliiniarnermi aamma pineqartoq nammineq
ineqarnersoq pilersorsinnaassusaalu qulakkerneqarsimanersoq ilanngunneqartarput.
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Aammattaaq ilisimatitsissutigineqassaaq, inissinneqarsimasut periuseq malillugu
pineqaatissiissutip naajartuaarnerani pensionaatimiitinneqaqqaartarneri, pineqartup tassani uppernarsareersimassavaa, peqateqarnani anisarnissat ingerlassinnaallugit. Pensionaatit suliassarinngilaat pillaatissamik atuisut aniartuaarnisssaannut piareersaanissamik
aallartitsinissaq. Siunertamut tulluuttuunngilaq pillaatissamik atuisumik toqqaannaartumik ammasorujussuarmut iperaanissaq, pensionaatimmi taamaammata. Qaqutiguinnaq pisartutut iperagaasunik pensionaatiniisitsisoqartarpoq. Taamatut pisuni siullermik
pensionaatimiinnerminni pillaatissamik atuisut inissinneqaqqaartarput, tamatuma
kingorna pensionaatimut iperagaasinnaallutik, soorlu assersuutigalugu, pineqartup nammineq inissaminut nuussinnaanissaanut piffissaq sivisujunnaaraangat.
U-p piffissami sivisunerusumi peqateqarnani anisarnerit ingerlassinnaasimanngimmagit, piffissami maannakkumut iperagaanissaanut akerliusutut inissimalersippaa, nakuusersimastut (ulloq 8. februar 2018-mi pisuttuarnermini pisumut; ulloq taanna videokkut
eqqartuussivimmut sassartitaaffimmini), katsorsaasullu naliliipput, siunissami nakuuseriataarnissaa taamaallaat atuineranut attuumassuteqanngitsoq.
Herstedvesterimi Parnaarussiviup taamaammat eqqartuunneqartoq pineqaatissiissummik allannnguisoqarnissaa tamanna pinerluttunilerinermik inatsit § 162 malillugu misiliutitut iperagaanerussappat inaarutaasumilluunniit iperagaanerusssagaluarpalluunniit
maannakkut taakku innersuussutigisinnaanngilaa.
…”
Piunerluttunik Isumaginnittoqarfiup Naalakkersuisoqarfiata 28. marts 2018-mi ullulersimasamini ilisimatitsissutigaa, Naalakkersuisoqarfiup piffissami maannakkut pineqaatissiissummik allannguisoqarnissaanik innersuussisinnaanani.
Nassuiaatit
Nunatta Eqqartuussisuuneqarfianut eqqartuunneqartoq U nassuiaateqarpoq.
U ilassutitut nassuiaatigaa, ajorani. Imminut paarivoq, nuliani ilanngullugu paarivaa. Paatsoorneq peqqutigalugu nulianilu avipput. Ringemut nuuppoq uteqqipporli, maannakkullu kateqqinnikuullutik. Aaqqissussanut tamanut neqroorutaasunut peqataasarput. Suliffimmi ataatsimi suleqatigiinngillat sulereernerulli kingorna aaqqissuussanut peqataaniarlutik naapittarput. Ataasiaannarluni peqateqarnani AA-mut ataatsimiigiarnikuuvoq. Peqateqarnani aneernissaa ersinarsimavoq, ukiuni 16-nini pineqaatissinneqarsimasunut inissiisarfimmiinnikuugami. Amerlanerusunik peqateqarluni anisarsimannginnini sumik peqquteqarnersoq
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nalunaa. Immaqa arlaleriarluni hashitortarsimanera peqqutaasimassaaq. Hashimik annertuumik ajornartorsiuteqarpoq. Ukiuni 16-nini imigassamik attuinikuunngilaq. Piffisami sivisuumi anisarnini paarilluarnikuuai. Ukioq aallartilaartumi pisumi anernermini pisoq
peqquteqarpoq nuliata qisuariaqqunikuummani. Eqqartuussivimmiissimavoq tamatumalu
kingorna X aneeqatigalulgu. Eqqartuussivimmi pisoq eqqarsaatiminiitissimavaa nulianilu suaartariaqasaalerlugu. Siornatigut tamanna misiginikuunngilaa. Nuliani illersorniarsimavaa. X
qinngaritsaappaa, namminneq ajornartorsiutiminnut akulerussuutilermat. X assammi tunuanik attorpaa. Tamanna pillugu kisimiitillugu mattusimanerqarpoq. Ulluni 15-nini nuliamininngaanniit mattusimaneqarnera imaannaasimanngeqaaq. Piffissap annerpaartaa aappariinnerat pitsaasumik ingerlasarpoq, ilaatigulli nulia arnanik allanik ajornartorsiuteqartarpoq.
Maannakkut ilikkarnikuuaa nuliani ajornartorsiutiminik oqaluttuaraangat akuliuttassanani.
Imminut aqussinnaalernikuuvoq. Naqiterisarfimmi suliasarpoq. Aalajangersimasumik ukiuni
14-nini tassanisulinikuuvoq. Suli AA-mut ataatsimiigiartalernikuunngilaq. Pinerluttunik Isumaginnittoqarfik qaqugu piareernerminik nalunaaruteqarnissaat utaqqivaa. Kingullermik
AA-rami ukioq affaa qaangiutereerunarpoq. AA-mi ataatsimiittarnerit Albertslund Centrumimi ingerlanneqartarput. Tallimanngorpat anisarnini aalarteqqitussaavai. Tulliani anileruni
peqateqartussaavoq. Danmarkimi nuliani peqatigalugu najugaqaannarusuppoq.

Nunatta eqqartuussisuuneqarfiata tunngavilersuutai inernilineralu:
U-mut pineqaatissiissut 2015-mi nalilerneqarmat, piffissami sivisuumi ajunngitsumik ingerlasimasoq, peqateqarluni peqateqarnanilu anisarsimavoq.
Pinerluttunik Isumaginnittoqarfimmi oqaaseqaatit kingulliit tunngavigalugit tunngavigineqartariaqarpoq, ineriartornera 2016-p naajartulerneraniillu pitsaannginnerusimasoq, U arlaleriarluni hashimik atuinermut utersaarsimammat. Taamaammat piffissami sivisunerusumi
peqateqarnani anisarsimanngilaq, peqateqarlunilu anisarneri siornatigutut akuttoqatigiissumik ingerlanneqarsimanatik. 2017-mi ineriartorsimanera tunngavigalugu, parnaarussivimmit
matoqqasumit iperagaanissamut piareersarnissaq aallartinneqarsimanngilaq.
Pinerluttunik Isumaginnittoqarfimmi oqaaseqaasiussaattaaq tunngavigalugit tunngavigineqartariqarpoq, U piffissami massakkut misiliutut iperagaassagaluarpat,
inummik navianaatilimmik aammaarluni pinerluuteqaqqinnissaa annikigisassaanngitsumik
aarlerinaateqarmat.
Tamatuma kingorna, pinerluutigisimasaatalu peqqarniissusaa eqqarsaatigalugu, U pisuusutut
aalajangiisoqarnerani, nunatta eqqartuussisuuneqarfiata, qanorluunniit pineqaatissiissutip sivisussuseqartigigaluarpat, misiliutut iperagaanissaanut piumasaqaatit eqquutsinneqanngillat.
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EQQORTUUTINNEQARPOQ:
Pineqaatissiissut U-mut Nunatta Eqqartuussisuuneqarfianit 9. april 2003-mi eqqartuussutaasoq allanngortinnagu atortussanngortinneqassaaq.
Illersuisumut akissarsiaritinneqartussat naalagaaffiup karsianit akilerneqassapput.

*****

Den 4. april 2018 blev af Grønlands Landsret i sagen
sagl.nr. K 024/18
(Sermersooq Kredsrets sagl.nr.
KS-55/2017)

Anklagemyndigheden
(J.nr. 5505-97431-00113-01)
mod
T
Født den […] 1960
(advokat Finn Meinel, Nuuk
j.nr. 12964)

afsagt
B E S L U T N I N G:
Kredsrettens beslutning
Sermersooq Kredsret afsagde beslutning i første instans den 8. februar 2018. Ved beslutningen blev det af kredsretten bestemt, at Nuuk Kredsrets dom af den 17. januar 2003 ændres,
således at T løslades på prøve med en prøvetid på 5 år med følgende vilkår:
1. At domfældte ikke i prøvetiden begår ny kriminalitet,
2. At domfældte i prøvetiden undergiver sig tilsyn af Kriminalforsorgen,
3. At domfældte i en periode på mindst 12 måneder skal tage ophold i en af Kriminalforsorgens pensioner efter Kriminalforsorgens nærmere bestemmelse,
4. At domfældte i prøvetiden undergiver sig behandling mod misbrug af alkohol efter
Kriminalforsorgens nærmere bestemmelse,
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5. At domfældte i prøvetiden undergiver sig behandling mod misbrug af euforiserende
stoffer efter Kriminalforsorgens nærmere bestemmelse,
6. At domfældte overholder kriminalforsorgens bestemmelser med hensyn til opholdssted, arbejde eller uddannelse

Kære
Denne dom er af anklagemyndigheden kæret til landsretten.
Påstande
Anklagemyndigheden har påstået opretholdelse af Grønlands Landsrets dom af 9. april 2003.
T har påstået stadfæstelse af kredsrettens beslutning.
Domsmænd
Sagen har været behandlet med domsmænd.
Sagsbehandlingstid
Sagen er modtaget i landsretten den 15. februar 2018.
Supplerende sagsfremstilling
Af udtalelse af 20. marts 2018 fra Herstedvester Fængsel fremgår blandt andet:
”…
Om forløbet siden seneste supplerende udtalelse kan følgende udtales:
T’s afsoning har fortsat været præget af hans relation til en kvindelig medindsat. Som det tidligere er beskrevet, blev T skilt fra den omtalte kvindelige medindsatte i sommeren 2017. I forbindelse hermed udviste T en bekymrende grad af vredladenhed. T beskrev selv en følelse af
jalousi, og han oplevede grundlæggende, at han ikke havde kontrol over sig selv. Der opstod
derfor flere mindre konflikter mellem T og den kvindelige medindsatte. Ved enkelte lejligheder
var det derfor nødvendigt for personalet at korrigere T.
I forlængelse af dette skilsmisseforløb aflagde T den 14. september 2017 en urinprøve positiv
for hash. T har aflagt negative urinprøver siden den 1. november 2017.
T blev på ny gift med den kvindelige medindsatte den 12. januar 2018 – hvilket var etårsdagen
for deres første vielse.
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På foranledning af sin hustru forsøgte T den 8. februar 2018 at konfrontere en kvindelig medindsat, som T’s hustru havde haft en konflikt med. En anden grønlandsk medanbragt forhindrede imidlertid T i at konfrontere den pågældende kvindelige medindsatte. Dette resulterede i,
at T slog den grønlandske medanbragte i hovedet med en knyttet næve. T blev derfor sanktioneret med 15 dages strafcelleanbringelse, og sagen blev meldt til politiet.
T deltager fortsat i samtaler med psykolog. Som beskrevet i tidligere udtalelse og ovenfor har
T’s ægteskab og skilsmisse medført en uhensigtsmæssig udvikling hos ham. I forbindelse med
skilsmissen udviste han en konfronterende og konfliktoptrappende adfærd over for sin ekshustru. Han beskrev, at han ikke kunne kontrollere sin adfærd, og han var ikke villig til at arbejde
med dette.
I forbindelse med ægteskabet er T tilbøjelig til at lade sig inddrage i sin hustrus konflikter med
medindsatte og hustruens konflikter med fængslets personale. T oplever til tider, at han ikke
nødvendigvis er enig med sin hustru. Han udtrykker også en erkendelse af, at hustruen kan være
konfliktoptrappende, og at hun ikke altid taler sandt. Selvom T besidder denne erkendelse omkring sin hustru, formår han ikke at sige fra over for hende, og han er tilbøjelig til at acceptere
hendes mistroiske perspektiv på omverdenen. Dette fører til en mindre veltilpasset adfærd hos
T. Som allerede nævnt resulterede dette i vold mod en medanbragt.
Det er tidligere blevet vurderet, at T’s voldelige adfærd primært er knyttet til hans misbrug. Det
er fortsat vurderingen, at misbrug bidrager til hans voldelige adfærd, men på baggrund af det
seneste år er det nødvendigt at understrege, at T oplever så alvorlige vanskeligheder med at
forvalte sine affekter på prosocial vis, at han risikerer at blive voldelig i situationer, hvor han
oplever kraftige følelser eller krænkelser. Risikoen for fornyet vold er således ikke udelukkende
knyttet til hans misbrug. Det har imidlertid ikke været muligt for T’s psykolog at motivere T til
at arbejde med psykologiske strategier til affektforvaltning.
Herstedvester Fængsel kan derfor fortsat ikke på nuværende tidspunkt anbefale ændring i den
idømte foranstaltning.
…”

Det fremgår af udtalelse af 23. marts 2018 fra Herstedvester Fængsel blandt andet:
”…
Følgende kan supplerende udtales.
Det fremgår af kredsrettens kendelse, at T ikke har afviklet andre uledsagede udgange end til
AA-møder, men at der ikke er redegjort hvorfor. Det kan oplyses, at overgang til afvikling af
uledsaget udgang som en del af en udslusning efter afsoning i lukket fængsel sker gradvist. I
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T’s tilfælde blev der derfor i 2015 første gang truffet afgørelse om, at han skulle starte et ledsaget forløb op med uledsagede udgange til at deltage i AA-møder. Denne tilladelse er blevet
tilbagekaldt flere gange pga. tilbagefald i misbrug, og derfor har han ikke opnået tilladelse til
uledsagede udgange til andre formål. Efter seneste tilbagekaldelse af tilladelse til uledsaget udgang fik T ved rigsadvokatmødet i juni 2017 tilladelse til at genoptage de uledsagede udgange
til AA-møder fra september måned 2017. Han aflagde imidlertid en urinprøve positiv for hash
den 14. september 2017, hvorefter tilladelse blev tilbagekaldt igen. Det vil sige, at på nuværende
tidspunkt har han kun tilladelse til ledsaget udgang.
Efter praksis indgår en længerevarende problemfri udslusning som en væsentlig faktor i den
samlede vurdering af, hvorvidt en prøveløsladelse skønnes utilrådelig, når der skal træffes afgørelse om prøveløsladelse af en langtidsdømt. Dette har T ikke gennemført. I vurderingen
indgår også, om vedkommen har egent bolig og er sikret underhold.
Det skal endvidere oplyses, indsatte efter praksis først udstationeres til en pension i den sidste
del af afsoningen, hvor vedkommende allerede har bevist, at denne kan håndtere at afvikle
uledsagede udgange. Pensionernes opgave er ikke at påbegynde udslusningen af en afsoner.
Det er ikke hensigtsmæssigt at løslade en afsoner direkte til det meget frie regime, som en
pension er. Der bor kun rent undtagelsesvist løsladte på pensionerne. I de tilfælde har de først
ophold sig på pensionerne som udstationerede afsonere, hvor de efterfølgende kan løslades til
pension, hvis der fx kun er kort tid til, at vedkommende kan flytte ind i egen bolig.
Ud over at T ikke har formået at gennemgå et længerevarende uledsaget udgangsforløb, taler
det også imod løsladelse på nuværende tidspunkt, at han er sigtet for vold (begået den 8. februar
2018 under gårdtur; samme dag han havde været fremstillet for kredsretten via videokonference), og at det er behandlernes vurdering, at risikoen for fremtidig vold ikke kun er knyttet til
hans misbrug.
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
kriminallovens § 162.
…”

Direktoratet for Kriminalforsorgen har i brev af 28. marts 2018 oplyst, at Direktoratet ikke på
nuværende tidspunkt kan anbefale ændring i den idømte foranstaltning.
Forklaringer
For landsretten har der været afgivet forklaring af domfældte T.
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T har supplerende forklaret, at han har det godt. Han passer på sig selv og på sin kone. Han
blev skilt fra sin kone på grund af en misforståelse. Hun flyttede til Ringe, men kom tilbage
til Herstedvester, og nu er de gift igen. De deltager i alle de aktiviteter, de får tilbudt. De har
ikke samme arbejde, men de mødes efter arbejdet for at deltage i aktiviteter. Han har kun en
gang prøvet at gå til AA møde uden ledsager. Han var bange for at være uden ledsager, fordi
han har været i anstalten i 16 år. Han ved ikke, hvorfor han ikke har fået flere uledsagede
udgange. Det skyldes måske, at han nogle gange er faldet i med hash. Han har ikke et alvorligt
problem med hash. Han har ikke rørt alkohol i 16 år, fordi han godt ved, at det er gift for ham.
Han har passet godt på sine udgange i lang tid. Episoden med gårdturen tidligere i år handlede
om, at hans kone havde bedt ham om at reagere. Han havde været i kredsretten, og derefter
var han på gårdtur sammen med X. Han var optaget af det, der var sket i kredsretten, og
pludselig råbte hans kone til ham. Han har ikke oplevet noget lignende før. Han ville beskytte
sin kone. Han blev irriteret på X, fordi han begyndte at blande sig i deres problemer. Han slog
til X med bagsiden af sin hånd. Han sad i isolation på grund af episoden med X. Det var meget
hårdt for ham at være isoleret fra sin hustru i 15 dage. Det meste af tiden går det godt med
ægteskabet, men nogle gange har hans hustru problemer med de andre damer. Han har lært
nu, at han ikke skal blande sig, når hans hustru fortæller om sine problemer. Han er blevet
bedre til at styre sig. Han arbejder på bogbinderiet. Han har arbejdet fast der i 14 år. Han går
endnu ikke til AA møder. Han venter på at få besked fra Kriminalforsorgen om, hvornår han
er klar. Det er nok omkring et halvt år siden, at han sidst har været til AA møde. AA møderne
holdes i Albertslund Centrum. På fredag begynder han igen med udgange. Han skal have en
ledsager med på næste udgang. Han ønsker at blive boende i Danmark sammen med sin kone.
Landsrettens begrundelse og resultat
Da T’s foranstaltning blev vurderet i 2015, havde han gennem længere tid været inde i et
positivt forløb, og han havde haft både ledsagede og uledsagede udgange.
Efter de seneste udtalelser fra Kriminalforsorgen, må det lægges til grund, at udviklingen har
været mindre positiv siden slutningen af 2016, hvor T har haft flere tilbagefald til hashmisbrug. Han har derfor i længere tid ikke haft uledsagede udgange, og de ledsagede udgange
har heller ikke været gennemført med den samme regelmæssighed som tidligere. På grund af
udviklingen i 2017, er der ikke iværksat et udslusningsforløb.
Efter udtalelserne fra Kriminalforsorgen må det endvidere lægges til grund, at der er en ikke
ubetydelig risiko for tilbagefald til personfarlig kriminalitet, hvis T prøveløslades på nuværende tidspunkt
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Herefter, og henset til grovheden af den kriminalitet, som T er fundet skyldig i, finder landsretten, at betingelserne for prøveløsladelse ikke er til stede, uanset varigheden af den idømte
foranstaltning.

T H I K E N D E S F O R R E T:
Den foranstaltning, som T blev idømt ved Grønlands Landsrets dom af 9. april 2003 opretholdes uændret.
Salær til den beskikkede forsvarer betales af statskassen.

Kirsten Thomassen

