
UDSKRIFT AF DOMBOGEN 

 FOR  

GRØNLANDS LANDSRET  

 

 

Den 23. januar 2016 blev af Grønlands Landsret i sagen 

 

sagl.nr. K 089/15 

(Qaasuitsoq Kredsrets sagl.nr. 

QAA-ILU-KS-224-2012) Anklagemyndigheden 

 mod 

 T (T1 i kredsrettens dom) 

 (advokat Finn Meinel, Nuuk 

 j.nr. 12620) 

 

afsagt sålydende 

D O M: 

 

Kredsrettens dom  

 

Dom i første instans blev afsagt af Qaasuitsoq Kredsret den 19. december 2014. Ved 

dommen blev tiltalte anset skyldig i overtrædelse af kriminallovens § 102, jf. § 12 - forsøg 

på tyveri - i 6 tilfælde, overtrædelse af kriminallovens § 102 - tyveri - i 11 tilfælde og 

overtrædelse af kriminallovens § 88, 1. pkt. - vold - i et tilfælde. Tiltalte blev idømt 

anbringelse i anstalt for domfældte i to måneder.  

 

Anke 

 

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

udmålingsanke. 

 

Påstande 

 

Anklagemyndigheden har påstået stadfæstelse af kredsrettens dom.  

 

T har påstået betinget dom, subsidiært tilsyn af Kriminalforsorgen. 

 

Domsmænd 
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Sagen har været behandlet med domsmænd. 

 

Sagsbehandlingstid 

 

Sagen blev modtaget i landsretten den 26. marts 2015. 

 

Personlige forhold 

 

Af personundersøgelse fra 26. november 2010 fremgår, at Kriminalforsorgen anbefaler en 

betinget dom med vilkår om, at tiltalte undergives tilsyn af de sociale myndigheder. Der er 

ikke vedlagt nogen udtalelse fra de sociale myndigheder, ligesom skemaets punkt 7, der 

vedrører udtalelser fra skole, sociale myndigheder m.v. er tom. 

 

Den i kredsrettens dom citerede personundersøgelse er dateret den 18. november 2014. 

 

Forklaringer 

 

For landsretten har der været afgivet forklaring af tiltalte. 

 

T har supplerende forklaret, at han ikke efter, at han begyndte at begå kriminalitet, har været 

kontaktet af de sociale myndigheder. Han ved ikke om hans forældre har talt med dem i den 

anledning. Tiltalte har nu en kæreste, som han bor sammen med. Hun er arbejdssøgende. De 

bor i en fælles lejlighed med hans storebror og dennes kæreste. Broren er fastansat som 

automekaniker og hans kæreste har arbejde på en børneinstitution. Huslejen bliver delt i 

fire, men tiltalte og kæresten har svært ved at betale deres del, så længe kæresten ikke har 

arbejde. Tiltalte har hyrer som fisker på forskellige både. Han vil forsat gerne blive bedre til 

sprog og efterfølgende tage sætteskippereksamen. Han er klar over, at hans skal på 

Piareersarfik igen. Han er stoppet med at ryge hash i de mængder han tidligere røg. Sidst 

han røg hash, var i december sidste år. Om sin holdning til de begåede forhold, har tiltalte 

forklaret, at han ikke kan lide, at han har begået de mange lovovertrædelser. Han har haft et 

dårligt teenageliv og har ikke lyst til, at tænke tilbage på det. 

 

Landsrettens begrundelse og resultat 

 

Da tiltalte begik forholdene 2 til 10 - tre forhold vedrørende forsøg på tyveri og seks 

fuldbyrdede tyveriforhold - var han 16 år. Da han begik forholdene 11 og 12 samt 15 til 20 - 

to forsøg og seks tyveriforhold - var han blevet 18 år. Et halvt år efter det seneste 

tyveriforhold begik han voldsforholdet. Tiltalte var da blevet 19 år tre måneder tidligere. Da 

sagen blev behandlet i kredsretten, var tiltalte blevet 20 år og 9 måneder.  
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Der gik således lidt over to år mellem det sidste forhold begået som 16-årig, den 11. 

september 2010, til det næste forhold, som tiltalte begik, den 8. oktober 2012. 

Personundersøgelse forelå den 29. november 2010, mens anklageskrift først ses færdigt den 

28. juni 2012 og forkyndt for tiltalte den 3. juli 2012. I hvilket omfang tiden er gået med at 

indhente udtalelse fra de sociale myndigheder, fremgår ikke. 

 

Personundersøgelsen af 26. november 2010 ses at mangle en udtalelse fra de sociale 

myndigheder. Kriminalforsorgen anbefaler betinget dom med vilkår om, at tiltalte 

undergiver sig tilsyn af de sociale myndigheder, uden dog, at vedlægge en bekræftelse på, at 

de sociale myndigheder har erklæret sig indforstået hermed jf. kriminallovens § 152, stk. 2, 

3. pkt.  

 

Efter oplysningerne i sagen, ses der ikke, at have været iværksat foranstaltninger efter den 

sociale lovgivning. Der forligger ikke oplysninger om, at de sociale myndigheder har ført et 

aktivt og opsøgende tilsyn som foreskrevet i landstingslov om børn og unge § 4 og herunder 

har iværksat hjælpeforanstaltninger efter § 9 eller har beskikket personlig rådgiver efter § 

16. 

 

Sagen burde have været behandlet af domstolene på et langt tidligere tidspunkt, med henblik 

på, at tiltalte som 16-årig, var blevet idømt en foranstaltning efter kriminalloven.  

 

Det er landsrettens opfattelse, at idømmelse af betinget eller ubetinget anstalt eller som 

alternativ hertil, samfundstjeneste, i nærværende sag forudsætter, 1) at der hurtigt efter 

forholdene, begået af tiltalte som 16-årig, var blevet iværksat en mindre indgribende 

foranstaltning med henblik på at forhindre, at tiltalte begik yderligere lovovertrædelser og 2) 

at det herefter kunne konstateres, at en sådan foranstaltning muligt ikke havde den tilsigtede 

effekt, hvorfor der må idømmes en mere indgribende foranstaltning.   

 

På baggrund af de afgivne oplysninger om tiltaltes afbrudte uddannelse på Piareersarfik, 

hans udtalte ønske om at forbedre sine sprogkundskaber og påbegynde en maritim 

uddannelse, hans oplysninger om sine boligforhold og økonomiske forhold samt hans 

fortsatte, men dog væsentligt nedsatte forbrug af hash, findes der efter det for landsretten 

foreliggende, at være behov for støtte til tiltalte jf. kriminallovens § 131, stk. 1, nr. 1 og 

behov for opfølgning/kontrol jf. stk. 1, nr. 2.  

 

Henset til den manglende idømmelse af foranstaltning over for en ung person, en undladelse 

der har varet ved gennem fire år, finder landsretten ikke - trods alvorligheden af og antallet 
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af lovovertrædelser - at lovovertrædelsernes grovhed taler imod anvendelse af tilsyn af 

Kriminalforsorgen jf. kriminallovens § 131, stk. 1, nr. 3.  

 

Herefter idømmer landsretten T tilsyn af Kriminalforsorgen. Tilsynstiden fastsættes til 2 år 

jf. kriminallovens § 132, stk. 2, 1. pkt. 

 

Varigheden af de vilkår, der fastsættes nedenfor efter kriminallovens § 133 og § 135, stk. 1, 

nr. 1, fastsættes til 1 år jf. kriminallovens § 132, stk. 3, 2. pkt. 

 

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

 

T idømmes tilsyn af Kriminalforsorgen i 2 år. 

 

I det første år af tilsynstiden skal tiltalte overholde følgende vilkår: 

 

1. Kriminalforsorgens bestemmelser om opholdssted 

2. Kriminalforsorgens bestemmelser om arbejde 

3. Kriminalforsorgens bestemmelser om uddannelse 

4. Kriminalforsorgens bestemmelser om behandling mod brug af hash 

 

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

statskassen. 

 

 

Søren Søndergård Hansen 

 


