
 

UDSKRIFT AF DOMBOGEN 

 FOR  

GRØNLANDS LANDSRET  

 

Den 4. januar 2016 blev af Grønlands Landsret i sagen 

 

sagl.nr. K 225/15 

(Qeqqata Kredsrets sagl.nr. 

QEQ-SIS-KS-0071-2014) Anklagemyndigheden 

 mod 

 T 

 (advokat Gedion Jeremiassen, Nuuk 

 j.nr. GK 225/15) 

 

afsagt sålydende 

D O M: 

 

Kredsrettens dom  

 

Dom i første instans blev afsagt af Qeqqata Kredsret den 25. juni 2015. Ved dommen blev 

tiltalte anset skyldig i overtrædelse af kriminallovens § 90, stk. 2 - uforsvarlig omgang med 

farlige ting et 1 tilfælde, § 113, stk. 1 - tingsbeskadigelse i 1 tilfælde, politivedtægt for 

Qeqqata Kommunea § 12, stk. 2 - skyderi i beboet område i 1 tilfælde samt lov om 

sikkerhed til søs § 29 a, stk. 1 - spiritussejlads i 1 tilfælde.  

 

Tiltalte blev idømt anbringelse i anstalt i 30 dage, en bøde på 5.000,00 kr. samt konfiskation 

af en riffel kaliber 30.06.  

 

Anke 

 

Denne dom er af anklagemyndigheden anket til landsretten. For landsretten har sagen været 

behandlet som udmålingsanke. 

 

Påstande 

 

Anklagemyndigheden har påstået skærpelse af foranstaltningen om anstalt, således at den 

fastsættes til 60 dage. Anklageren frafaldt under henvisning til den lange sagsbehandlingstid 

tillægsbøden. 
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T har påstået frifindelse i forhold 4 og foranstaltningen ændret til betinget anstalt. Tiltalte 

har endvidere påstået sig frifundet for erstatningskravet. 

 

Domsmænd 

 

Sagen har været behandlet med domsmænd. 

 

Sagsbehandlingstid 

 

Sagen blev modtaget i landsretten den 29. juli 2015. sagen var berammet til 

hovedforhandling den 7. december 2015, men sagen blev udsat p.g.a. landsrettens forhold til 

den 4. januar 2016. 

 

Supplerende sagsfremstilling 

 

Der foreligger ikke dokumentation for, at erstatningskravet er forkyndt for tiltalte i 

forbindelse med forkyndelse af anklageskrift eller indkaldelse til hovedforhandling. Kravet 

forelå ikke i forsvarergenparterne. 

 

Erstatningskravet for reparation af Sisak IV er dokumenteret ved faktura af 26. november 

2013 fra Amerloq Byg ApS. Fakturaen ses at vedrøre ”Midlertidig udskiftning af glas i 

styrhus efter skudepisode”, opgjort med løn 1.550 kr., materialer Lexanglas i 3 lag, 7.300 

kr. og Silicone 148 kr. samt kørsel og fakturagebyr. I alt 9.253 kr. 

 

Personlige forhold 

 

Det fremgår af konklusionen i Kriminalforsorgens personundersøgelse af 11. juni 2015, at 

tiltalte skønnes egnet til samfundstjeneste. 

 

Forklaringer 

 

For landsretten har der været afgivet forklaring af tiltalte..  

 

T har supplerende forklaret, at han lever som fisker og fanger. 

 

Landsrettens begrundelse og resultat 

 

Skyldsspørgssmålet 
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Landsretten har efter retsplejelovens § 548, stk. 2, nr. 4 besluttet, at behandle spørgsmålet 

om skyld i sagens forhold 4. Da der ikke er nogle af de begrundelser, der er anført af 

kredsretten, der ses at vedrøre spørgsmålet, om tiltalte har ført en jolle og da hans forklaring 

ifølge retsbogen eller andet dokumenteret, giver grundlag for at anse han skyldig, frifindes 

T for dette forhold. 

 

Foranstaltninger 

 

Landsretten kan tiltræde kredsrettens vurdering af forholdenes grovhed. Landsretten kan 

tiltræde, at forholdene er af en sådan grovhed jf. kriminallovens § 146, stk. 1, nr. 2, at 

foranstaltningen bør fastsættes til anstalt. Foranstaltningen findes passende at kunne 

udmåles til 60 dage. 

 

Landsretten finder trods den lange sagsbehandlingstid ikke, at der bør idømmes en mindre 

indgribende foranstaltning.  

 

Erstatningen 

 

Tiltalte har haft lejlighed til at få gennemgået erstatningskravet i kredsretten. Tiltalte tog 

bekræftende til genmæle. Efter landsrettens gennemgang af regningen ses den at vedrøre 

udbedring af den af tiltalte begåede skade og beløbet er rimeligt, hvorfor kredsrettens 

bestemmelse om erstatningskravet stadfæstes. 

 

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

 

Qeqqata Kredsrets dom stadfæstes, dog således at anstaltstiden ændres til 60 dage og bøden 

ophæves. 

 

Salær til den for tiltalte beskikkede forsvarer fastsættes særskilt. Salæret afholdes endeligt af 

statskassen. 

 

 

Søren Søndergård Hansen 

 

 


