
 

 

UDSKRIFT AF DOMBOGEN 

 FOR  

GRØNLANDS LANDSRET  

 

Den 25. februar 2016 blev af Grønlands Landsret i sagen 

 

sagl.nr. K 146/15 

(Qaasuitsoq Kredsrets sagl.nr. 

QAA-UUM-KS-0154-2015) Anklagemyndigheden 

 mod 

 T 

 Født den […] 1983 

 (advokatfuldmægtig Stine Dahl, Nuuk 

 j.nr. 12619) 

 

afsagt sålydende 

D O M: 

 

Kredsrettens dom  

 

Dom i første instans blev afsagt af Qaasuitsoq Kredsret den 4. marts 2015. Ved dommen 

blev tiltalte T anset skyldig i overtrædelse af kriminallovens § 88 – vold og lov om 

sikkerhed til søs § 29 a, stk. 1. jf. § 1 i bekendtgørelse nr. 1069 af 29. august 2013 om 

spiritussejllads i grønlandske farvande med motordrevne fritidsfartøjer – spiritussejllads. 

 

Tiltalte blev idømt 3 måneders anstaltsanbringelse samt tilsyn af Kriminalforsorgen i 2 år 

med vilkår om under Kriminalforsorgens nærmere bestemmelse at undergive sig behandling 

mod spiritusmisbrug.  

 

Anke 

 

Denne dom er af tiltalte anket til landsretten. For landsretten har sagen været behandlet som 

udmålingsanke. 

 

Påstande 

 

Anklagemyndigheden har påstået skærpelse. 
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T har påstået formildelse. 

 

Domsmænd 

 

Sagen har været behandlet med domsmænd. 

 

Sagsbehandlingstid 

 

Sagen er modtaget i landsretten den 15. maj 2015. 

 

Forklaringer 

 

For landsretten har der været afgivet forklaring af tiltalte T. 

 

T har supplerende forklaret, at han startede misbrugsbehandling efter aftale med hans kone, 

da de af hensyn til børnene ønskede at få et bedre liv. Han har ikke drukket alkohol siden. 

Hans børn er mellem 1 og 13 år gamle. Han lever af fiskeri og hans kone er vikar. Han har 

svært ved at huske de enkelte forhold.  

 

Landsrettens begrundelse og resultat: 

Landsretten har fastsat en ny samlet foranstaltning på 4 måneders anstaltsanbringelse for de 

ved Qaasuitsup Kredsrets dom af 4. august 2014 pådømte forhold og de forhold, der er til 

pådømmelse ved denne dom. 

 

Landsretten har ved udmålingen af foranstaltningen lagt vægt på, at der er tale om 

gentagelsestilfælde, at to forhold blev begået inden den tidligere idømte foranstaltning og 

det meget hurtige recidiv. Landsretten har noteret sig, at tiltaltes personlige forhold har 

bedret sig, men henset til at tiltalte også ved Qaasuitsup Kredsrets dom af 4. august 2014 

anførte, at han fremover ikke ville begå kriminalitet i alkoholpåvirket tilstand, hvorefter han 

recidiverede den 2. september 2014, da har landsretten ikke fundet, at dette – heller ikke 

sammenholdt med sagsbehandlingstiden – kan danne grundlag for at gøre foranstaltningen 

betinget.  

 

Foranstaltningen er fastsat i medfør af kriminallovens § 146, jf. § 88, jf. til dels § 124 og § 

130 samt anordning om ikrafttræden for Grønland af love om ændring af lov om sikkerhed 

til søs § 29 a, stk. 1. 

 

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



 3 

 

Kredsrettens dom ændres. 

 

Tiltalte foranstaltes med anbringelse i anstalt i 4 måneder. 

 

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

statskassen. 

 

 

Anne-Sophie Abel Lohse 

 


