
UDSKRIFT AF DOMBOGEN 

 FOR  

GRØNLANDS LANDSRET  

 

Den 8. april 2016 blev af Grønlands Landsret i sagen 

 

sagl.nr. K 055/16 

(Sermersooq Kredsrets sagl.nr. 

SER-NUU-KS-0502-2015) Anklagemyndigheden 

 mod 

 Tiltalte 

 Født den 17. august 1984 

 (advokat Ulrik Blidorf, Nuuk 

 j.nr. 08-13260) 

 

afsagt sålydende 

D O M: 

 

Kredsrettens dom  

 

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

men blev tiltalte […] anset skyldig i overtrædelse af kriminallovens § 88 - vold - i 1 tilfæl-

de.  

 

Tiltalte blev idømt anbringelse i anstalt i 30 dage.  

 

Anke 

 

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

udmålingsanke. 

 

Påstande 

 

Anklagemyndigheden har påstået kredsrettens dom stadfæstet.  

 

Tiltalte har påstået formildelse af den idømte foranstaltning. 

 

Domsmænd 
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Sagen har været behandlet med domsmænd. 

 

Sagsbehandlingstid 

 

Sagen er modtaget i landsretten den 8. marts 2016. 

 

Personlige forhold 

 

Der er den 14. december 2015 udarbejdet personundersøgelse af Kriminalforsorgen i Grøn-

land med følgende konklusion: 

 

”Sigtede er født i Nuuk og bor hos sine  forældre sammen med sin bror. Som er desværre blevet 

handicappet efter snifning af gas. Sigtede sov mest hos sin bedsteforældre som barn - indtil hun 

blev teenager - og voksen. 

 

Sigtede gik i folkeskole her i Nuuk og er færdig i folkeskolen med eksamen. Derefter tog hun 

Piareersarfik i et år, efter det startede hun i GU, som hun ikke blev færdig med, for hun kunne 

ikke klare det, eller følte, at hun blev særskilt af en lærer. Efterfølgende arbejder sigtede som 

vikar, og som støtteperson. 

 

Hun benytter fritiden til at være sammen med familie, hvor de benytter tiden til at gå ture i by-

en. Sigtede har en stabil omgangskreds og har tætte relationer til andre familier. Og får besøg af 

jehova. Sigtede har en kæreste, som arbejder hos Inuusuttut Inaat (døgninstitution), som er født i 

1979. 

 

Føler sig sund og rask psykisk, sigtede, har ingen nervøsitet eller nedtrygthed, sigtede betragtes 

som rolig, velbalanceret med godt humør. Sigtede drak alkoholiske drikke første gang som 14-

årig sammen med sine kammerater. I dag drikker sigtede ikke mere, er stoppet for 2-3 år siden, 

men bruger stadigvæk hash, tænker på og henvende sig til Kommunen sammen med kæresten til 

misbrugsbehandling. Sigtede er misbruger af euforiserende stoffer. Sigtede har indtægter ca. 

3000 - højst 6000 hver 14 dage. Sigtede har ingen gæld. Sigtede var ved samtalen med undersø-

geren venlig og imødekommende. 

 

På baggrund af samtalen med sigtede finder kriminalforsorgen på nuværende tidspunkt at sigte-

de er egnet til en dom til samfundstjeneste,  

men derimod vil kriminalforsorgen anbefale på baggrund personlige forhold tyder på, samt hvis 

sigtede skal under uddannelsessystemet som vilkår, samt sagens karakter taget i betragtning, 

andet dom end tilsyn og samfundstjeneste.” 

 

Tiltalte har supplerende forklaret vedrørende sine personlige forhold, at kriminalforsorgen 

har forklaret hende, hvad en dom til samfundstjeneste betyder, og at hun er villig til at mod-

tage en dom til samfundstjeneste. Hun har en datter på 12 år, der først boede sammen med 

pigens oldeforældre, men som nu bor hos tiltalte og hendes kæreste. Hun har været alkoho-
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liker. Hun har ikke drukket alkohol siden den 1. maj 2015. Hun bruger ikke længere eufori-

serende stoffer ret ofte længere. Hun er troende.  

 

Landsrettens begrundelse og resultat: 

 

Anklagemyndigheden har oplyst, at tiltalte er dømt efter det forhold, der er til pådømmelse i 

nærværende sag, men har ikke fremlagt dommen, hvorfor landsretten ikke har grundlag for 

at fastsætte en foranstaltning i medfør af kriminallovens § 124. 

 

Landsretten har ved fastsættelse af foranstaltningen lagt vægt på, at der er tale om grov vold 

begået med en flaske med behandlingskrævende skader til følge, hvilket som udgangspunkt 

medfører en ubetinget anstaltsanbringelse.  

 

Landsretten har lagt til grund, at tiltalte er egnet til samfundstjeneste og er villig til at mod-

tage en dom hertil, selvom der har været vanskeligheder forbundet med at få tiltalte til at 

give møde hos kriminalforsorgen i forbindelse med udarbejdelse af personundersøgelsen. 

Landsretten har lægt vægt på, at tiltalte er inde i en god personlig udvikling, at tiltalte er 

begyndt at tage ansvar for sit liv ved ikke at drikke, at begrænse sit indtag af euforiserende 

stoffer, og at tiltalte har taget sin datter hjem til sig igen.  

 

Tiltalte foranstaltes med 40 timers ulønnet samfundstjeneste, der skal opfyldes inden for en 

længstetid på 1 år, jf. kriminallovens § 140 og § 141. Tiltalte undergives tilsyn i 2 år, der 

ophører, når længstetiden for arbejdspligtens opfyldelse er udløbet, jf. kriminallovens § 141, 

stk. 2. 

 

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

 

Kredsrettens dom ændres.  

 

Tiltalte foranstaltes med 40 timers samfundstjeneste, der skal opfyldes inden for en længste-

tid på 1 år. Tiltalte undergives endvidere tilsyn af kriminalforsorgen, der dog ophører, når 

længstetiden for arbejdspligtens opfyldelse er udløbet. 

 

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

statskassen. 

 

 

Anne-Sophie Abel Lohse  

 


