
UDSKRIFT AF DOMBOGEN 

FOR 

GRØNLANDS LANDSRET 

 

Den 8. marts 2016 blev af Grønlands Landsret i sagen 

 

sagl.nr. K 039/16 

(Qeqqata Kredsrets sagl.nr. 

QEQ-SIS-KS-0413-2014) Anklagemyndigheden 

 mod 

1. Tiltalte 

 (cand.jur. Miki R. Lynge, Nuuk) 

 

 2. Tiltalte  

  

 (advokat Anders Meilvang, Nuuk) 

 

afsagt sålydende 

D O M: 

 

Kredsrettens dom  

Dom i første instans blev afsagt af Qeqqata Kredsret den 10. december 2015. Ved dommen 

blev Tiltalte 1 anset skyldig i overtrædelse af kriminallovens § 112 - hjemmetyveri i 1 

tilfælde, § 96, stk. 1, nr. 1 – husfredskrænkelse i 1 tilfælde, § 102 – tyveri i 4 tilfælde, § 113, 

stk. 1 – hærværk i 2 tilfælde samt bekendtgørelse om flyvepladsreglement for flyvepladser 

drevet af Grønlands Lufthavnsvæsen § 4.1 – ulovlig adgang til flyvepladsens afspærrede 

område, jf. § 13 i 1 tilfælde.  

 

Tiltalte 1 blev frifundet for overtrædelse af kriminallovens § 88 - vold i 1 tilfælde, § 102 – 

indbrud i 1 tilfælde, § 102, jf. § 12 – forsøg på tyveri i 1 tilfælde samt § 37 – krænkelse af 

offentlig myndighed i 1 tilfælde.  

 

Ved dommen blev Tiltalte 2 anset skyldig i overtrædelse af kriminallovens § 112 - 

hjemmerøveri i 1 tilfælde.  

 

Tiltalte 1 blev i medfør af kriminallovens § 138, som en samlet foranstaltning med Qeqqata 

Kredsrets dom af 10. december 2013, idømt anbringelse i anstalt i 2 år og 3 måneder.  
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Tiltalte 2 blev i medfør af kriminallovens § 124, som en fælles foranstaltning med Qeqqata 

Kredsrets dom af 13. maj 2015, idømt anbringelse i anstalt i 3 år.  

 

Anke 

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

behandlet som udmålingsanke. 

 

Påstande 

Anklagemyndigheden har vedrørende tiltalte 1 påstået stadfæstelse af kredsrettens dom. 

 

Anklagemyndigheden har vedrørende tiltalte 2 påstået skærpelse af kredsrettens dom. 

 

Tiltalte 1 har påstået formildelse af kredsrettens dom. 

 

Tiltalte 2 har påstået stadfæstelse af kredsrettens dom. 

 

Tilbageholdelse 

Tiltalte 1 har under landsrettens behandling af sagen været tilbageholdt. 

  

Domsmænd 

Sagen har været behandlet med domsmænd. 

 

Sagsbehandlingstid 

Sagen er modtaget i landsretten den 16. februar 2016. 

 

Forklaringer 

For landsretten har der været afgivet forklaring af Tiltalte 2.  

 

Tiltalte 2 har supplerende forklaret vedrørende sine personlige forhold, at han gerne vil 

forbedre sine karakterer og derfor er begyndt at gå i skole igen. I første omgang vil han 

gerne tage en gymnasial uddannelse, og han vil også gerne tage en videregående 

uddannelse. Han vil uddanne sig i stedet for at fortsætte sin kriminelle løbebane.  

 

Tidligere foranstaltninger 

Tiltalte 1 er tidligere foranstaltet for berigelseskriminalitet senest ved Qeqqata Kredsrets 

dom af 10. december 2013 for tyveri efter kriminallovens § 102, idømt tilsyn af de sociale 

myndigheder med betingelser indtil 10. december 2015. 
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Tiltalte 2 er tidligere foranstaltet af relevans for sagen senest ved Grønlands Landsrets dom 

af 27. april 2012 for tyveri efter kriminallovens § 102, idømt anstaltsanbringelse i 3 

måneder samt tilsyn af kriminalforsorgen med betingelser indtil 27. april 2014. Ved 

Kujalleq Kredsrets dom af 3. april 2013 for blandt røveri efter kriminallovens § 112, stk. 1, 

nr. 1, idømt anstaltsanbringelse i 1 år og 6 måneder. Ved Qeqqata Kredsrets dom af 13. maj 

2015 for blandt andet forsøg på røveri efter kriminallovens § 112, stk. 1, nr. 1, jf. § 12, 

idømt anstaltsanbringelse i 2 år. 

 

Landsrettens begrundelse og resultat: 

Skyldsspørgsmålet 

Landsretten har for så vidt angår tiltalte 1 i forhold 5 domfældt for overtrædelse af lov om 

luftfart § 149, stk. 10, jf. § 70, jf. bekendtgørelse om ordensreglement for flyvepladser i 

Grønland § 13, stk. 1, jf. bestemmelser om flyvepladsreglement for flyvepladser drevet af 

Grønlands Lufthavnsvæsen, nu Mittarfeqarfiit, nr. 13, jf. nr. 4.1. 

 

Foranstaltningen 

Landsretten har for så vidt angår foranstaltningsudmålingen for Tiltalte 1 lagt vægt på, at 

der er tale om et groft røveri, begået i et privat hjem under anvendelse af flere forskellige 

våben, samt at der var tale om flere gerningsmænd, der alle bar masker. Landsretten har i 

medfør af kriminallovens § 138, fastsat en samlet foranstaltning for de ved Qeqqata 

Kredsrets dom af 10. december 2013 omfattede forhold og de forhold, der er til pådømmelse 

ved denne dom. Landsretten har endvidere lagt vægt på, at han tidligere er foranstaltet for 

berigelseskriminalitet, og at der er flere forhold af berigelseskriminalitet til samtidig 

pådømmelse. 

 

Landsretten har for så vidt angår foranstaltningsudmålingen for Tiltalte 2 i medfør af 

kriminallovens § 124, fastsat en ny foranstaltning for de ved Qeqqata Kredsrets dom af 13. 

maj 2015, idømte forhold, der blandt andet vedrørte forsøg på røveri, og det forhold, der er 

til pådømmelse ved denne dom.  

 

Landsretten har lagt vægt på, at der ved denne dom er tale om et groft røveri, begået i et 

privat hjem under anvendelse af flere forskellige våben, samt at der var tale om flere 

gerningsmænd, der alle bar masker. Landsretten har herudover på den ene side lagt vægt på, 

at der til samtidig pådømmelse er et røveri og et forsøg på røveri i gentagelsestilfælde, men 

på den anden side har landsretten navnlig henset til karakteren af røveriforsøget samt 

oplysningerne om tiltaltes personlige forhold ikke fundet, at der var fuldt tilstrækkeligt 

grundlag for at skærpe den af kredsretten udmålte foranstaltning.  
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T H I  K E N D E S  F O R  R E T: 

 

Kredsrettens dom stadfæstes vedrørende tiltalte 2. 

 

Kredsrettens dom ændres vedrørende tiltalte 1.  

 

Tiltalte 1 idømmes anstaltsanbringelse i 2 år. 

 

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

statskassen. 

 

 

Anne-Sophie Abel Lohse 

 


