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Eqqartuussummi 17. januar 2003-meersumi U pinerluttulerinermi inatsisip taamanikkut atuuttup §
60-ianik, maannakkut § 80-ianik – nakuuserneq – unioqqutitsinermut pisuutinneqarpoq. U
eqqartuunneqarpoq Danmarkimi pinerluttunik isumaginnittoqarfiup ataani inissiisarfimmi tarnikkut
ilisimasalinnit aqunneqartumi sivisussusiligaanngitsumik inissinneqarluni. Nunatta
Eqqartuussisuuneqarfiata eqqartuussisoqarfiup eqqartuussutaa taanna atuuttussanngortippaa
eqqartuussutikkut 9. april 2003-meersukkut.
Unnerluussisussaatitaasut suliaq kingullermik eqqartuussutissanngortippaat 8. februar 2017-imi,
naleqq. pinerluttulerinemri inatsimmi § 162 imm. 4.
Piumasaqaatit
Unnerluussisussaatitaasunit piumasaqaatigineqarpoq pineqaatissiissut atuutsiinnarneqassasoq.
U piumasaqaateqarpoq misiligummik iperagaatitsisoqassasoq eqqartuussisut aalajangersagaannik
maleruaqqusaliisoqarluni.
Suliap paasissutissartai

Pinerluttunik Isumaginnittoqarfimmiit oqaaseqaat.
Pinerluttunik Isumaginnittoqarfik oqaaseqaammi 18. august 2017-imeersumi ilisimatitsivoq ”U
arnamut Herstedvesterip Parnaarussiviani parnaarussaasumut katissimasoq ulloq 12. januar 2017. U-p nulia
U-mut attaveqartarunnaarpoq 2017-imi juulip naalernerani, taamaattumillu U maannakkorpiaq
avinniarnermut akuuvoq. U-p inissinneqarnerata ingerlanera aappariinnerannik tamatuminnga piffissami
kingullerni sunnerneqarpoq.
U-p quuanik misissuinermi quua akoqarpoq kingullermik 23. december 2016, quualu 22. januar 2017-imiilli
akoqarnikuunngilaq. U siornatigut nassuiaanikuuvoq nuliani atornerluinnginnissaminut annertuumik
pingaaruteqartoq, taassumami atornerluineq nuannarinngilaa. Tamatuma saniatigut U-p nuliata uini
siunissamut pilersaarusiornissaanut kajumissisissimavaa, U-llu ilaatigut oqaatiginikuuaa Danmarkimi
iperagaanissaminut piareersarnissaminik kissaateqarluni. U-li aamma nuliaminit ajortumik
sunnerneqartarpoq, taassumami parnaarussivik sulisuilu ajortumik isiginnguatsiarpai. Naak U nuliami
isiginnittaasianut isumaqataajuaannanngikkaluarluni taassuma naqqinnissaa ajornakusoortissimavaa
taassumalu paasinnittaasia akuereqqajaasarlugu. Tamanna U-p aneernerminilu ingiallortigisartagaasa
aamma parnaarusaaqataasa akornanni akerleriinnermik pilersitsivoq, aamma U nulianilu taakkunannga
malersorneqartutut misigipput. U-p oqaluttuarisinnaavaa ilaannikkooriarluni misigisarluni kamalluni
ajuallatsinneqarlunilu, naallu isiginnittaasiata assigiinngissitaartinnerunisaa oqaloqatigiinnikkullu
sunnernissaa nalinginnaasumik ajornanngikkaluartoq, oqaluttuarnikuuvoq misigisimalluni parnaarussiviup
sulisuinik paasinnissanerluni nuliaminillu tapersersuissanerluni nalornissutigisarlugu. Avinniarnermut
atatillugu U-p oqaatigaa sangiannermik kamannermillu misigisaqartarluni aamma avinnertik
akueriuminaatsippaa. Kisianni nuliaminik aporaateqateqannginnissaq ujartorsimavaa aamma misigissutsit
tamakku paasinnilluni akuerineqarsinnaasumillu nalinginnaasumik atorpai. Avinniarnermut atatillugu U-p
nigorsimaniarneq quiasaarnerlu imminut illersoriaatsitut meerarpaluttutut ilaatigut atorpai. Avinniarneq
maannakkut ingerlasoq pissutigalugu U-p siunissamut pilersaarutai maannakkorpiaq nalorninarput.
U sulisunik parnaarusaaqatiminillu peqateqarnermini nalinginnaasumik inussiarnersuuvoq
oqaluukkuminartuullunilu aamma annerusumik inuttut ajunngitsumik siuariartorpoq, tamannalu
oqaaseqaammi 30. november 2016-imeersumi allaaserineqarpoq aamma suli taamaattoqarpoq.
Naalagaaffiup unnerluussisuinik 21. juni 2017-imi ataatsimeeqateqarnermut atatillugu U 2017-imi
septembarimiit ullut 14-ikkaarlugit ingiallorteqarani aneeqqissinnaatitaaqqilerpoq AA-ataatsimiigiarluni.
Qaammatini pingasuni ajornartorsiutitaqanngitsumik aneertareerluni nalunaarfigineqarpoq december 2017imiit sapaatip akunnikkuutaartumik AA-ataatsimiigiarluni ingiallorteqarani aneernissaminut akuerisaasoq.
Akuerisaanermut piumasaqaataavoq isersimanera ajornartorsiutitaqanngitsumik ingerlassasoq. U
psykologimik suli akuttunngitsumik oqaloqateqartarpoq. Tamatuma saniatigut oqaloqatigiinnermut Dialog
mod Vold-imut aalajangersimasumik peqataasarpoq. Dialog mod Vold tassaavoq katsorsaanissamik
neqeroorut qallunaatut ingerlanneqartartoq inunnullu qanigisaminnut nakuusertartunut tunngatinneqartoq.
Katsorsaarnerulli tamatuma ingerlanneqarnera juli 2017-imi kipitinneqarpoq, katsorsaasuusimasoq
atorfimminiit soraarmat suli katsorsaasumik allamik nassaartoqarani.
Assingusumik pinerloqqissinnaanerup annikiIlisarneqarnissaanut tunngatillugu pingaaruteqartutut
nalilerneqarpoq U-p Dialog mod Vold-imik naammassinninnissaa. Aammattaaq pilersaarutigineqarpoq U
Herstedvesterip Parnaarussiviani august 2017-imi atornerluinermut katsorsartissasoq qallunaatut
ingerlanneqartussamut. Taamaalilluni tamatumunnga peqataanerarneqarnera ilumuunngilaq.
Herstedvesterimit suli nalilerneqarpoq atornerluinaveersaarneq assingusumik pinerloqqissinnaanerup
annikillisinneqarnissaanut aalajangiisuusumik pingaaruteqartoq. Atornerluinermut katsorsartikkaluarluni U
atornerluinermut arlaleriarluni nakkaqqittarpoq, taamaattumik pingaaruteqartutut nalilerneqarpoq U
sivisuumik anisikkiartuaarneqarneq aqqusaarlugu tapersersorneqassasoq, atornerluinermut
nakkaannertaqanngitsumik. Tassani AA-ataatsimiinnernut peqataasarnissaq patajaatsumik
anisitsiartuaarnissamut pingaaruteqarpoq. Taamaattumik Herstedvesterip Parnaarussivianit
innersuussutigineqarpoq U misiligummik iperagaatinnagu anisitsiaartuaarnissaq
annertusiartuaartinneqassasoq. Taamatut ingerlanermut nalinginnaasumik ilaatigut ilaatinneqassapput sap.
akunnerisa naanerini ingiallorteqarani aneernerit aamma Pinerluttunik Isumaginnittoqarfiup
pensionatiinukartitaaneq.
Taamaattumik Herstedvesterip Parnaarussiviata pineqaatissiissutaasimasup allanngortinneqarnissaa
maannakkorpiaq innersuussutigisinnaanngilaa.

Taamaakkaluartorlu eqqartuussisoqarfiup U misiligummik iperagaatissappagu innersuussutigineqassaaq
sivisunerpaaffiliunneqartartuni ukiuni tallimani nakkutigineqassasoq, iminngernermut naleqquttumik
katsorsartinnissamik piumasaqaasiisoqassasoq aamma atornerluinermut naleqquttumik katsorsartinnissamik
piumasaqaasiisoqassasoq. ”

U nassuiaavoq, oqaaseqqaat tupaallannartoq tupigusuutigalugu, nulianimi kateqqinnikuuaa.
Nuliani 12. januar 2018-imi kateqqippaa. Nalilersinnaavaa suut tamarmik ajunngitsorujussuarmik
ingerlasut. Parnaarussiviup silataani inuunissani qilanaaraa, maannakkut nuliani ilagalugu.
Ullut tamaasa sulisarpoq ajungitsorujussuarmillu ingerlavoq kiisalu timersortarpoq. Sammisassanut
tamanut peqataasarpoq allaallu naalagiartarpoq. Psykologimik oqaloqateqartarpoq taamaallaallu
atornerluinermut katsorsartinnissani amigaatigaa taamatuttaarlu katsorsarteqqilluni
aallarteqqinnissani qilanaaraa.
Ukiut tallimat matuma siorna pikkorissarnikuuvoq anger management-imik taasagaannik
tamatumalu kingorna nakuuserneq pillugu oqaloqatigiinnermut pikkorissarnikuuvoq, kisianni
katsorsaasoq suliunnaarmat unittariaqarsimalluni. Imigassamut katsorsartinnikuuvoq qallunaatut
ingerlanneqartumik, kisianni avinnertik pissutigalugu nakkangasorujussuunikuugami
unitsinnikuuaa, taamaattumik aallarteqqinnissani utaqqivaa. AA-ataatsimiinnerit aamma
uninnikuupput avinnertik pissutigalugu assut nakkanganikuugami. Katsorsartinnini
ingerlateqqikkusuppai, kisianni qaqugu aallarteqqissanerluni suli ilisimatinneqarnikuunngilaq.
Ukiup affaata matuma siornatigut avikkaluarpoq. Hashitussaarnikuuvoq. Nulianilu 26. novemberip
missaani tikeqqipput. 12. januar 2018 kateqqipput.
AA-ataatsimiinnernukartarnerat eqqaassanngikkaanni ingiallorteqarani aneertanngilaq. Qaammatit
tamaasa ingiallorteqarluni aneertarpoq. Januaarimi aninikuunngilaq assammiumik pisisussaagami,
kisianni qaammat una aniissaaq. Nalinginnaasumik marlunnik ingiallorteqartarpoq.
Eqqartuussisut tunngavilersuutaat aalajangiinerallu
Suliami paasissutissat naapertorlugit eqqartuussaq hashimik 22. januar 2017 sioqqullugu
aalaakkaasumik atornerluiunnaarsimanngilaq piffissami Herstedvesterimi Inissiisarfimmiiffimmini.
Pinerluttunik Isumaginnittoqarfiup oqaaseqaataani 18. august 2018-imeersumi ersersinneqarpoq
” Herstedvesterimit suli nalilerneqarpoq atornerluinaveersaarneq assingusumik pinerloqqissinnaanerup
annikillisinneqarnissaanut aalajangiisuusumik pingaaruteqartoq. Atornerluinermut katsorsartikkaluarluni U
atornerluinermut arlaleriarluni nakkaqqittarpoq, taamaattumik pingaaruteqartutut nalilerneqarpoq U
sivisuumik anisikkiartuaarneqarneq aqqusaarlugu tapersersorneqassasoq, atornerluinermut
nakkaannertaqanngitsumik. Tassani AA-ataatsimiinnernut peqataasarnissaq patajaatsumik
anisitsiartuaarnissamut pingaaruteqarpoq. Taamaattumik Herstedvesterip Parnaarussivianit
innersuussutigineqarpoq U misiligummik iperagaatinnagu anisitsiaartuaarnissaq
annertusiartuaartinneqassasoq. Taamatut ingerlanermut nalinginnaasumik ilaatigut ilaatinneqassapput sap.
akunnerisa naanerini ingiallorteqarani aneernerit aamma Pinerluttunik Isumaginnittoqarfiup
pensionatiinukartitaaneq. ”

Eqqartuussisut tunngaviutippaat eqqartuussap eqqartuussummik atuinera patajaatsuusimasoq.
Eqqartuussisunut ilisimatitsissutigineqarpoq taanna ullut tamasaa sulisartoq. Nulianilu
kateqqissimasut. Herstedvesterimi sammisassanut suugaluartunulluunniit tamangajannut
peqataasartoq.
Pinerluttunik Isumaginnittoqarfiup oqaaseqaataani 18. august 2018-imeersumi ersersinneqarpoq” U
sulisunik parnaarusaaqatiminillu peqateqarnermini nalinginnaasumik inussiarnersuuvoq
oqaluukkuminartuullunilu aamma annerusumik inuttut ajunngitsumik siuariartorpoq, tamannalu
oqaaseqaammi 30. november 2016-imeersumi aallaaserineqarpoq aammalu suli taamaattoqarluni. ”

Eqqartuussaq psykologimik oqaloqateqartarsimavoq. Atornerluinermut katsorsartillunilu
katsorsarteqqissimavoq. Peqataaffigisimavaa pikkorissarneq ”Dialog mod vold” juli 2017-imi
unittoq, katsorsaasoq unimmat.
Unioqqutitsinernut eqqartuunneqaatigisaminut assingusunik ukiuni 16-ingajanni
unioqqutitseqqissimanngilaq.
Nunatta Eqqartuussisuuneqarfia eqqartuussutimini 19. marts 2015-imeersumi naliliisimavoq
eqqartuussap misiligummik iperagaatinneqarnissaa siusippallaartoq, ingiallorteqarani
aneersimanngimmat imaluunniit allamiisinneqarsimanngimmat.
Taamaattorli AA-ataatsimiigiarnerit saniasigut ingiallorteqarani aneernerit
ingerlanneqarsimanngillat aamma sooq tamaattoqarsimanersoq nassuiaateqartoqarsimanngilaq.
Eqqarsaatigalugu eqqartuussap inissiisarfimmut Danmarkimi Pinerluttunik Isumaginnittoqarfiup
ataani tarnikkut nappaatinik ilisimasalinnit aqunneqartumi inissinneqarluni Nunatta Eqqartuussiviata
9. april 2013-imi suliareqqitassanngortitsinermi eqqartuussuteqarneraniit piffissaq ingerlasimasoq,
sanilliunneqarlutik eqqartuussap atugai pillugit paasissutissat pigineqartut, aamma piffissami
pineqartumi
maleruagassanik
annertuumik
unioqqutitsisoqarsimanngitsoq
aamma
pinerluutigineqartumut naleqqiullugu atsikkutigiinnermik apeqqut kiisalu pissutsinik misiligummik
iperagaanissamut tapersiinngitsunik maannakkorpiaq atuuttoqanngitsoq.
Matuma kingorna eqqartuussaq misiligummik iperarneqassaaq ukiuni tallimani
misiligaaffilerneqarluni, taamaalilluni pineqaatissiissut piffissap misiligaaffiliussap naanerani
atuukkunnaassalluni eqqartuussaq piffissap misiligaaffiliussap iluani pinerloqqinngippat,
pinerluttulerinermi inatsimmi § 162, imm. 1 naapertorlugu.
Eqqartuussaq anisikkiartuaartinneqarnikuunngimmat eqqartuussisut naleqquttuusoraat taanna
minnerpaamik qaammatini 12-ini Pinerluttunik Isumaginnittoqarfiup pensionatiisa
ilaanniitinneqarpat Pinerluttunik Isumaginnittoqarfiup erseqqinnerusumik aalajangiinera malillugu
aamma piffissami misiligaafiliussami Pinerluttunik Isumaginnittoqarfimmit nakkutigineqarpat
Pinerluttunillu Isumaginnittoqarfiup najoqqutassiaanik piffissami misiligaaffiliussami malinnilluni,
aamma najugaqarnermut, suliffeqarnermut, ilinniagaqarnermut sunngiffimmillu atuinermut kiisalu
inunnik aalajangersimasunik ilaqartarnermut tunngatillugu, aamma Pinerluttunik
Isumaginnittoqarfiup erseqqinnerusumik aalajangiinera malillugu imigassamut katsorsartissaaq
kiisalu pinerluttulerinermi inatsimmi § 162, imm. 1 naapertorlugu Pinerluttunik
Isumaginnittoqarfiup erseqqinnerusumik aalajangiinera malillugu ikiaroorniutinik atuipilunnermut
katsorsartissaaq ataani oqaatigineqartutut piumasaqaatitalimmik, pinerluttulerinermi inatsimmi §
162, imm. 1, naleqq. § 149, imm. 2-miit 4-mut, naleqq. § 134, imm. 2, § 135, imm. 1, nr. 1, § 133
imm. 1 naapertorlugu.
Taamaattumik aalajangerneqarpoq:

Nuup eqqartuussiviata eqqartuussutaa 17. januar 2003-meersoq allanngortinneqarpoq, taamaalilluni
U misiligummik iperagaassaaq ukiuni tallimani misiligaaffilerneqarluni.
Misiligummik iperagaatitsisoqarpoq makkuninnga piumasaqaatitalerlugu:
1. eqqartuussaq piffissami misiligaaffiliussami pinerloqqissanngitsoq,
2. eqqartuussaq piffissami misiligaaffiliussami Pinerluttunik Isumaginnittoqarfimmit
nakkutigineqassasoq,
3. eqqartuussaq minnerpaamik qaammatini 12-ini Pinerluttunik Isumaginnittoqarfiup pensionatiisa
ilaanniissasoq Pinerluttunik Isumaginnittoqarfiup erseqqinnerumik aalajangiinera malillugu,
4. eqqartuussaq Pinerluttunik Isumaginnittoqarfiup erseqqinnerusumik aalajangiinera malillugu
imigassamik atornerluinermut misiligaaffiliussap iluani katsorsartissasoq,
5. eqqartuussaq Pinerluttunik Isumaginnittoqarfiup erseqqinnerusumik aalajangiinera malillugu
ikiaroorniutinik atornerluinermut misiligaaffiliussap iluani katsorsartissasoq,
6. eqqartuussaq pinerluttunik isumaginnittoqarfiup najugaqarfik, suliffik ilinniagaqarnerluunniit
pillugu aalajangersagaanik malinnissasoq.
Naalagaaffiup karsiata suliamut aningaasartuutit akilissavai.
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Ved dom af 17. januar 2003 blev T fundet skyldig i overtrædelse af kriminallovens daværende § 60
nuværende § 88 - vold. T blev dømt til anbringelse på tidsubestemt tid i en psykiatrisk ledet anstalt
under kriminalforsorgen i Danmark. Grønlands Landsret har ved dom af den 9. april 2003
stadfæstet kredsrettens dom.

Anklagemyndigheden har sidst den 8. februar 2017 indbragt sagen for retten, jf. kriminallovens §
162 stk. 4.
Påstande
Anklagemyndigheden har påstået, at foranstaltningen opretholdes.
T har påstået, prøveløsladelse med vilkår fastsat af retten.
Sagens oplysninger
Udtalelse fra kriminalforsorgen.
Kriminalforsorgen har i en udtalelse af 18. august 2017 oplyst, at ”T blev den 12. januar 2017 gift med
en kvinde, der afsoner i Herstedvester Fængsel. T's hustru har pr. ultimo juli 2017 valgt at afbryde forholdet
tit T, og T er derfor på nuværende tidspunkt involveret i et skilsmisseforløb. T's afsoningsforløb har i den
seneste periode været præget af dette ægteskab.
T har senest aflagt positiv urinprøve den 23. december 2016, og han har aflagt negative urinprøver siden
den 22. januar 2017. T har tidligere forklaret, at hans hustru har haft stor betydning for hans afholdenhed fra
misbrug, da hun ikke bryder sig om misbrug. Derudover har T's hustru motiveret ham til at lægge planer for
fremtiden, og han har bl.a. tilkendegivet et ønske om at lade sig udsluse i Danmark. T er imidlertid også
blevet negativt præget af sin hustru, da hun tilsyneladende har et negativt syn på fængslet og dets
personale. Selvom T ikke altid har været enig i sin hustrus perspektiv, har han fundet det svært at korrigere
hende, og han har været tilbøjelig til at acceptere hendes fortolkninger. Dette har bl.a. udløst konflikter
mellem T og hans udgangsledsagere og andre medindsatte, som T og hans hustru har følt sig forfulgte af. T
kan beskrive, at han i visse situationer har følt sig vred og krænket, og selvom det generelt er muligt at
nuancere hans perspektiv og præge ham igennem samtale, har han beskrevet en oplevelse af at føle sig
fanget mellem en forståelse for fængslets personale og et ønske om at støtte sin hustru. I forbindelse med
skilsmisseforløbet kan T beskrive oplevelser af jalousi og vrede, og han har haft svært ved at acceptere
bruddet. Han har dog generelt søgt at undgå konfrontationer med sin hustru, og han har generelt håndteret
disse negative emotioner på indfølelig og acceptabel vis. I forbindelse med skilsmisseforløbet har T bl.a.
anvendt undgåelse og humor som umodne forsvarsmekanismer. Grundet det igangværende
skilsmisseforløb, så er T's fremtidsplaner på nuværende tidspunkt uafklarede.
T er generelt fortsat venlig og imødekommende i sin omgang med personale samt medindsatte, og den
overordnede positive personlighedsmæssige udvikling, der beskrives i udtalelsen fra den 30. november
2016, gør sig fortsat gældende.
I forbindelse med rigsadvokatmødet den 21. juni 2017 fik T tilladelse til at genoptage sit uledsagede
udgangsforløb til AA-møder hver 14. dag fra september 2017. Efter afvikling af et uproblematisk
udgangsforløb i tre måneder meddeles han fra december 2017 tilladelse til ugentlig uledsaget udgang til AAmøder. Det er en forudsætning for tilladelsen, at han har et uproblematisk afsoningsforløb. T deltager fortsat
i regelmæssige samtaler med psykolog. Derudover har han deltaget i faste samtaler ved Dialog mod Vold,
der er et dansksproget behandlingstilbud rettet mod personer, der begår vold i nære relationer. Dette
behandlingsforløb er imidlertid blevet afbrudt pr. juli 2017, da den tidligere behandler har valgt at opsige sin
stilling, og der er endnu ikke fundet en ny behandler.
I forhold til at sænke risikoen for recidiv til ligeartet kriminalitet vurderes det vigtigt, at T færdiggør forløbet
ved Dialog mod Vold. Det er endvidere planlagt, at T skal påbegynde et efterbehandlingsforløb ved
Herstedvester Fængsels dansksprogede, manualbaserede misbrugsbehandling i august 2017. Det er
således ikke korrekt, at han aktuelt deltager heri.
Det er fortsat Herstedvesters vurdering, at afholdenhed fra misbrug er af afgørende betydning for at mindske
risikoen for recidiv tit ligeartet kriminalitet. På trods af misbrugsbehandling har T haft gengentagne tilbagefald
til misbrug, og det vurderes derfor afgørende, at T følges og støttes igennem et længerevarende gradvist
udslusningsforløb uden tilbagefald til misbrug. Heri udgør et stabilt udgangsforløb til AA-møder et vigtigt
punkt. Herstedvester Fængsel anbefaler derfor et gradvist udslusningsforløb, inden T prøveløslades. Et

sådan forløb vil almindeligvis omfatte bl.a. uledsagede weekendudgange og udstationering til en af
Kriminalforsorgens pensioner.
Herstedvester Fængsel kan derfor fortsat ikke på nuværende tidspunkt anbefale ændring I den Idømte
foranstaltning.
Såfremt kredsretten alligevel vælger at prøveløslade T, anbefales vilkår om de maksimale fem års tilsyn,
vilkår om relevant alkoholistbehandling og vilkår om relevant misbrugsbehandling. ”

T har forklaret, at han undrer sig over den forbavsende udtalelse, da han er blevet gift med sin kone
igen.
At han igen giftede sig med sin kone den 12. januar 2018. At han kan vurdere at det hele kører
meget positivt. At han også glæder sig til at skulle leve uden for fængslet, denne her gang med en
kone.
At han arbejder hverdag og at det går rigtig godt, samt at han dyrker sport. At han går til næsten alle
aktiviteter og sågar går til gudstjeneste. At han går til samtaler med en psykolog og mangler kun at
fortsætte med sin misbrugsbehandling og ligeledes glæder sig til at starte igen med
efterbehandlingen.
At han har gået på kursus der hedder anger management for 5 år siden og derefter taget kurset
dialog med vold, men har måttet stoppe, fordi behandleren stoppede med at arbejde. At han har
taget alkoholbehandling på dansk, men har på grund af skilsmissen været meget nede og stoppet
med det, så han venter på at skulle fortsætte med det. AA-møderne har også været stoppet fordi han
har været meget nede på grund af skilsmissen. At han ønsker at fortsætte med sine behandlinger,
men har endnu ikke har fået noget at vide om hvornår han kunne starte igen. At det var for et halvt
år siden han ellers blev skilt. At han er holdt op med at ryge hash. At han og konen fandt sammen
igen ca. den 26. november. At de giftede sig igen den 12. januar 2018.
At han ikke har uledsagede udgange undtagen når de tager ned til AA-møderne. At han hver måned
har ledsagede udgange. Men at han ikke har været ude i januar da han skulle købe en ring, men skal
på udgang i denne her måned. At han plejer at have 2 ledsagere.
Rettens begrundelse og afgørelse
Efter oplysningerne i sagen har domfældte før den 22. januar 2017 ikke været stabilt fri af misbrug
af hash i den periode han har været i Anstalten ved Herstedvester.
Det fremgår i udtalelsen fra kriminalforsorgen af den 18. august 2018, at
” Det er fortsat Herstedvesters vurdering, at afholdenhed fra misbrug er af afgørende betydning for at
mindske risikoen for recidiv til ligeartet kriminalitet. På trods af misbrugsbehandling har T haft gentagne
tilbagefald til misbrug, og det vurderes derfor afgørende, at T følges og støttes igennem et længerevarende
gradvist udslusningsforløb uden tilbagefald til misbrug. Heri udgør et stabilt udgangsforløb til AA-møder et
vigtigt punkt. Herstedvester Fængsel anbefaler derfor et gradvist udslusningsforløb, inden T prøveløslades.
Et sådan forløb vil almindeligvis omfatte bl.a. uledsagede weekendudgange og udstationering til en af
Kriminalforsorgens pensioner. ”

Retten lægger til grund, at han har et stabilt afsoningsforløb.
Det er for retten oplyst, at han arbejder hverdag. At han er blevet gift med sin hustru igen. At han
deltager i næsten alle former for aktiviteter i Herstedvester.
Det fremgår i udtalelsen fra kriminalforsorgen af den 18. august 2018, at ”T er generelt fortsat venlig
og imødekommende i sin omgang med personale samt medindsatte, og den overordnede positive
personlighedsmæssige udvikling, der beskrives i udtalelsen fra den 30. november 2016, gør sig fortsat
gældende. ”

Domfældte har deltaget i psykologforløb. Behandling og efterbehandling for misbrug. Deltaget i
kursus ”Dialog med vold” der sluttede juli 2017, fordi behandleren stoppede. Afbrydelse skyldtes
ikke domfældte.
Der har ikke været lignende gentagelser i det pådømte overtrædelser i snart 16 år.
Landsretten har i deres dom af 19. marts 2015 vurderet det for tidligt, at han kan prøveløslades fordi
han ikke har afviklet uledsagede udgange eller været i udstationeringsforløb.
Dog er der ikke gennemført andre uledsagede udgange end AA-møder og der er ikke redegjort
hvorfor.
Henset til den tid, der er gået siden domfældte ved Grønlands Landsrets ankedom af den 9. april 2003
hvor han blev idømt tidsubestemt anbringelse i psykiatrisk ledet anstalt under Kriminalforsorgen i
Danmark, sammenholdt med de foreliggende oplysninger om domfældtes forhold, herunder at der
ikke har været alvorlige disciplinære forhold i perioden, og proportionalitetsspørgsmålet for den
begåede kriminalitet, samt da der ikke på nuværende tidspunkt findes at foreligge forhold, der på
afgørende vis taler imod en prøveløsladelse.
Herefter findes domfældte at kunne løslades på prøve med en prøvetid på 5 år, således at
foranstaltningen endeligt bortfalder efter prøvetidens udløb, såfremt domfældte ikke i prøvetiden
begår ny kriminalitet i medfør af kriminallovens § 162, stk. 1.
Da domfældte ikke har haft udslusningsforløb finder retten det passende, at han i en periode på
mindst 12 måneder skal tage ophold i en af Kriminalforsorgens pensioner efter Kriminalforsorgens
nærmere bestemmelse, og i prøvetiden at undergive sig tilsyn af Kriminalforsorgen og rette sig efter
forskrifter givet af Kriminalforsorgen i prøvetiden, herunder bestemmelser om ophold, arbejde,
uddannelse og anvendelse af fritid samt samvær med bestemte personer, efter Kriminalforsorgens
nærmere bestemmelse at undergive sig alkoholistbehandling og behandling mod misbrug af
euforiserende stoffer efter Kriminalforsorgens nærmere bestemmelse i medfør af kriminallovens §
162, stk. 1, med vilkår i medfør af kriminallovens § 162, stk. 1, jf. § 149, stk. 2 til 4, jf. § 134, stk.
2, § 135, stk. 1, nr. 1, § 133 stk. 1 som nedenfor anført.
Derfor bestemmes:
Nuuk kredsrets dom af 17. januar 2003 ændres, således at T løslades på prøve med en prøvetid på 5
år.
Prøveløsladelsen sker i øvrigt på følgende betingelser:
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,
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.
Statskassen skal betale sagens omkostninger.
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