
DSKRIFT AF DOMBOGEN 

 FOR  

GRØNLANDS LANDSRET  

 

Den 13. april 2016 blev af Grønlands Landsret i sagen 

 

sagl.nr. K 272/15 

(Sermersooq Kredsrets sagl.nr. 

SER-NUU-KS-1065-2013) Anklagemyndigheden 

 mod 

 Tiltalte 

 Født den 28. september 1989 

 (advokat Lissi Olsen, Nuuk) 

 

afsagt sålydende 

D O M: 

 

Kredsrettens dom  

 

Dom i første instans blev afsagt af Sermersooq Kredsret den 2. september 2015. Ved dom-

men blev tiltalte […] anset skyldig i overtrædelse af kriminallovens § 88, 1. pkt. – vold - i 1 

tilfælde. Tiltalte […] blev frifundet for overtrædelse af kriminallovens § 37 – krænkelse af 

offentlig myndighed - i 2 tilfælde. 

 

Tiltalte blev idømt tilsyn af Kriminalforsorgen i 2 år med følgende vilkår: 

 

1. Pålæg om i tilsynstiden at overholde kriminalforsorgens nærmere bestemmelser med 

hensyn til ophold og arbejde. 

2. Pålæg om i tilsynstiden at afholde sig fra misbrug af narkotika eller lignende stoffer. 

3. Pålæg om i tilsynstiden at undergive sig lægelig behandling, om nødvendigt på hospi-

tal i Grønland.  

 

Anke 

 

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

behandlet som bevisanke. 

 

Påstande 
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Anklagemyndigheden har påstået domfældelse i overensstemmelse med den for kredsretten 

rejste tiltale i forhold 1 og 3, frifindelse i forhold 2 og skærpelse af foranstaltningen. 

 

Tiltalte har påstået stadfæstelse. 

 

Domsmænd 

 

Sagen har været behandlet med domsmænd. 

 

Sagsbehandlingstid 

 

Sagen er modtaget i landsretten den 25. september 2015. 

 

Supplerende sagsfremstilling 

 

Det fremgår af vidnet […]s forklaring til politirapport af 4. juli 2011 blandt andet: 

 

”U forklarede, at han i nat eller tidligt morgen d.d., mellem ca. kl. 0300 og ca. kl. 0430 blev ud-

sat for vold af 2 unge mænd, som kom ind i hans lejlighed uindbudt og uden anledningen be-

gyndte at slå U som sad på sin sofa i stuen. U forklarede, at han også på et tidspunkt blev slæbt 

ind til lejligheden lige overfor, hvor der blev holdt efterfest, hvor han også ved entréen blev slå-

et med knyttede næver i ansigt og krop.” 

 

Forklaringer 

 

For landsretten har der været afgivet forklaring af tiltalte [..] og vidnet […]. 

 

Tiltalte har supplerende forklaret vedrørende forhold 1, at han ikke truede vidnet. Han blev 

irriteret på hende, da hun sagde usandheder, og så fik hun ham til at sige, at han ville dræbe 

hende eller lignende, men det var ikke sådan ment. Han sagde ikke, at han ville tæve hende. 

Han sagde det, fordi han blev irriteret på hende. 

 

Han har supplerende forklaret vedrørende forhold 3, at ML sagde, at der lugtede af sprit fra 

nabolejligheden. M  sagde, at hvis tiltalte ikke slog U, så ville ML slå tiltalte.  

 

Vidnet har forklaret, at hun den 5. januar 2009 var afdelingsleder på boenheden, hvor der 

boede tre unge, der var diagnosticeret med skizofreni. Hun var inde på kontoret, da tiltalte 

kom ind til hende for at tale om penge. Tiltalte rørte hende ikke, men han truede hende ver-
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balt. Hun kan ikke i dag huske, hvad han sagde til hende. Truslen rystede hende og gjorde 

hende bange.  

 

Tiltalte har supplerende forklaret vedrørende sine personlige forhold, at han har tankefor-

styrrelser og får depotmedicin gennem distriktspsykiatrien. Han får det bedre, når han tager 

medicinen. Han er ikke skizofren. Han er stoppet med at ryge hash. Han blev tvangsindlagt i 

december sidste år, da han havde råbt af sin mor. Han blev udskrevet i marts måned i år. 

Han får pension og ser sine venner i fritiden. 

 

Landsrettens begrundelse og resultat: 

 

Skyldsspørgsmålet 

Landsretten finder i henhold til tiltaltes egen forklaring, der til dels støttes af vidnet […]s 

forklaring, at han under de i forhold 1 nævnte omstændigheder sagde, at han ville dræbe 

vidnet eller lignende, hvilket var egnet til at fremkalde alvorlig frygt hos vidnet. Som tilta-

len er formuleret, finder retten ikke, at der kan ske domfældelse for overtrædelse af krimi-

nallovens § 37, og henfører i stedet forholdet under kriminallovens § 98, jf. dagældende 

kriminallovs § 70. 

 

I henhold til den af anklagemyndigheden nedlagte påstand frifindes tiltalte i forhold 2. 

 

Landsretten finder i henhold til tiltaltes egen forklaring, der bekræftes af de øvrige beviser i 

sagen, at tiltalte under de i forhold 3 nævnte omstændigheder har tildelt U knytnæveslag i 

ansigtet. 

 

Foranstaltningsspørgsmålet 

Landsretten finder, at tiltalte på tidspunktet for lovovertrædelsen var sindssyg eller i en til-

stand, der må sidestilles hermed, jf. kriminallovens § 156, stk. 1. 

 

Landsretten finder uanset den medgåede tid siden de kriminelle handlinger, at det er for-

målstjenligt for at forebygge yderligere lovovertrædelser, at tiltalte dømmes til behandling 

på hospital i Grønland i medfør af kriminallovens § 157, stk. 2, jf. stk. 1, jf. § 156, stk. 1. 

Retten har ved afgørelsen heraf lagt vægt på, at tiltalte er dømt for to tilfælde af trusler eller 

vold, samt at han har haft flere tvangsindlæggelser siden 2007, hvor han har været i en psy-

kotisk tilstand, og er blevet bæltefikseret på grund af udadreagerende adfærd. Landsretten 

har endvidere lagt vægt på, at tiltalte har en spinkel sygdomserkendelse. 

 

Længstetiden fastsættes til 3 år, jf. kriminallovens § 158, stk. 1, idet landsretten ikke finder, 

at den pådømte kriminalitet er omfattet af kriminallovens § 158, stk. 2. 
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T H I  K E N D E S  F O R  R E T: 

 

Kredsrettens dom ændres.  

 

Tiltalte foranstaltes med behandling på psykiatrisk afdeling på hospital i Grønland med til-

syn af Kriminalforsorgen under udskrivning, således at Kriminalforsorgen sammen med 

overlægen ved psykiatrisk afdeling kan træffe bestemmelse om genindlæggelse på psykia-

trisk afdeling. 

 

Under udskrivning skal gælde følgende pålæg: 

 

- Pålæg om i tilsynstiden at overholde Kriminalforsorgens nærmere bestemmelser med hen-

syn til ophold og arbejde. 

- Pålæg om i tilsynstiden at afholde sig fra misbrug af narkotika eller lignende stoffer. 

- Pålæg om i tilsynstiden at rette sig efter Kriminalforsorgens nærmere bestemmelser om 

indskrænkning i rådigheden over indtægt, formue og opfyldelse af økonomiske forpligtelser. 

 

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

statskassen. 

 

 

 

Anne-Sophie Abel Lohse 

 


