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november 2018 (eqqartuussisoqarfiup sul.no. Qaasuitsoq 479/2018).  

 

Piumasaqaatit 

Unnerluussisussaatitaasunit piumasaqaatigineqarpoq eqqartuussisoqarfiup eqqartuussutaa 

atuuttussanngortinneqassasoq.  

 

U piumasaqaateqarpoq pinngitsuutitsisoqassasoq, taamaattoqarsinnaanngippat tulliullugu pi-

umasaqaateqarpoq sakkukillisaasoqassasoq. 

  

Eqqartuussisooqataasut 

Suliaq suliarineqarpoq eqqartuussisooqataasut peqataatillugit. 

 

Ilassutitut paasissutissat 

Pinerluttunik Isumaginnittoqarfik ulloq 8. december 2016 oqaaseqarpoq, U inuiaqatigiinni 

sulisitaasussanngortinneqarluni eqqartuussaanissaminut piukkunnartuusorineqartoq.  
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U pinerluttulerinermi inatsisip §§ 88-ianik aamma 113-ianik unioqqutitsinermut Qeqqata 

Eqqartuussisoqarfiata eqqartuussutaani 21. november 2017-imeersumi eqqartuunneqarpoq 

qaammatini pingasuni inissiisarfimmiittussanngortinneqarluni utaqqisitamik. Suliami piner-

lineqartuuvoq P, aamma suliami matumani pinerlineqartuusoq.  

 

U inuttut atukkani pillugit nassuiaavoq, pisoqarnerata nalaani Kangerlussuarmi igaffimmi it-

tuusimalluni. Igasuuvoq igaffimmilu ittutut sulisut akisussaaffigai. Kangerlussuarmiinner-

mini ullut tamaasa sulisarpoq. Pilersaarut malillugu ullut 14-it ingerlanerini akunnerni 80-ini 

sulisussaavoq, kisianni qaangerujussuarlugit sulisarpoq. Igasut suliartunngitsoorpata nammi-

neq taakkua vagtiat tigusussaavaa. Ilaannikkooriarluni qaammatini sisamani freertanngilaq 

tamannalu qasussutigaa. Tamakkiisumik nukissaqarani uippakajaarnarpoq aamma kinguaat-

tooqqajuaannarpoq. Kingornatigut sualuttumik uteqqiaffigisaqalerpoq, sinissinnaanani. Aku-

nnerup affakkuutaaginnarlugu sinittarpoq sulianilu eqqarsaatigiuarpaa. Qullersarisaminit 

napparsimmaveeraliaqquneqarpoq napparsimasutullu nalunaarutigineqarpoq. Nikal-

lungarujussuarnermut nakorsaatinik tunisippoq. Tamatuma kingorna Qeqertarsuarmut anger-

larpoq. Sulisumi ilaannut nakuusersimanini kanngusuutigaa. Maanna allamik suliffeqarpoq, 

nuannarisaminik. Qaammatit marluk Qeqertarsuarmeereerluni kilisaammi suliffittaarpoq. Ki-

lisaammi igasuuvoq ukiullu marlungajaat tassaniippoq. Ittuni naalakkamut ilinniarnissani pil-

lugu oqaloqatiginikuuaa maannakkullu naalagarisaa isumaqarpoq periarfissagissaartoq. Qal-

lunaatut, tuluttut oqalunneq matematikilu pikkoriffigai. Qeqertarsuarmut pigami kisimiit-

tuuvoq, kisianni qaammatit arfinillit qaangiummata peeraqalerpoq. Peeqqanilu paneqarput 

tallimanik qaammatilimmik. Ullut 50-it avataasiortarpoq tamatumalu kingorna ullut 50-it an-

gerlarsimasarluni. Angerlarsimagaangami panimminut ikiuuttarpoq. Maanna aappariin-

neranni sangiattoqartanngilaq. Eqqissillutik aappariipput illoqarfiliartanngillallu. 

Ajunngeqaat. Illumi, nammineq pigisaani, najugaqarput. Nutaamik illuliorusupput aamma 

nunaminertamik kommunimut qinnuteqarnikuupput. Eqqartornikuuaat meerartaaqqik-

kusullutik.  

 

Nassuiaatit 

U ilisimannittullu P, I1 aamma I2 siullermik aalajangiiffiusumut nassuiaatigisimasamik 

pingaarnertigut assinginik nunatta eqqartuussisuuneqarfianut nassuiaateqarput.  

 

U ilassutitut nassuiaavoq, P julefrokostimut issiaqatigisimallugu. Eqqaamavaa isannialerlugu. 

Pativinnianngikkaluarpaa. Paasinngilaa sooq taassuma kiinaata talerpiatatungaa ajoqusersi-

masoq, assanimi saamerleq atorsinnaanngilaa. Talerpiuvoq taamatullu saamimminik patissin-

naasimassanngilaa. Aamma assani annerinngilaa, taamaattumik isatsinerusimassaaq.  
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Politiinut nassuiaatigisimasaminik, ilanngussaq C-1-1, q. 2, sanilliussivigineqarluni, nassui-

aasimanerarneqarluni ”P itummaminik talerperlermik marloriarlugu patissimallugu, ki-

inaatigut eqqorlugu”, nassuiaavoq taamatut ilisimatinneqarsimalluni. Tamanna nammineq 

eqqaamanngilaa. Cafe Nordlysimiit anisitaavoq cafeemi nakusertoqaqqusaanngimmat. Ima 

aalakoortigigami ingerlaannaq angerlarpoq. Taamanikkut P sulisoraa aappakoraalu. Atta-

veqarnerat suliffianni ajunngilaq. Tamatuma saniatigut ikinngutigiippallaanngillat, kisianni 

ajunngitsumik ingerlapput. P-mut siusinnerusukkut nakuusernermut eqqartuussaanikuuvoq. 

Aaqqiagiinngillat siornatigullu taassumannga sms-erfigitittarpoq, taakkulu taassuma ningar-

nerujussuanut tunngasuupput. Taassuma unnerluutigineqartoq ilagerusuppaa. Atta-

veqarfigiuartarpaa, aamma taassumunnga nakuusersimasutut eqqartuussaanerata kingorna. 

Taanna oqaluttuuppaa sulinermik kingorna tamatigut oqaloqatigerusuttarnagu.  

 

Unnuk taanna P teqeqqumi kiseqqinnaami issiavoq. Tamarmik nuannaarput. P ningarpoq ar-

nallu allat pillugit oqarfigeqattaarlugu. Taamatut oqalukkunnaartikkusuppaa.  

 

P ilassutitut nassuiaavoq, julefrokostertut nuannersimasut. Nuannisarput julefrokosternerlu 

ajunngitsumik ingerlavoq. U festeqataavoq. Ajunngillat. U uumisaanngilaa. Taamaalluni im-

mannguaq qinngasaarineqarpoq. Nivissat ilaannik ilaginikuusaanik qinngasaartarpaa. Taas-

suma tamanna uumisuutigilaartarpaa. Tamanna uumisuutigigaa malugisinnaavaa. Uumisut-

toq isikkuatigut malugisinnaavaa. Eqqaamarpianngilaa qanoq tamanna takusinnaasimaner-

lugu. Eqqaamanngilaa U-p arlaannik oqarfigineraani. Eqqaamanngilaa patinniarluni 

oqarfigineraani. Unnuk taanna imerpoq, qaatusimallunili. Qaatusimajunnaanngilaq. Eqqama-

vaa qaammallattoqartoq taavalu qaatuppoq. Tuparujussuarsoraaq. Kiinnamigut kilersimavoq. 

Isimi eqqaatigut mikisumik kilerpoq. Kingorna napparsimmavimmiippoq. Kangerlussuarmi 

politiinut sianerpoq ataasinngornikkullu aggeqquneqarpoq. Patitsinerpiamut tunngatillugu 

eqqaamaannarpaa patinneqarluni. Assammik assingusumilluunniit takusaqarnerluni 

eqqaamanngilaa.U patitsigami arlaannik sakkoqarsimassaaq. Nerriveqatigiillutik sanile-

riillutik issiapput. Taanna issianersoq nikorfanersorluunniit eqqaamanngilaa. Pisup kingorna 

napparsimmaveeraliarput. Natermiinnermini nalunngisaminit nikuisinniarneqarpoq, nappar-

simmaveeraliarniassagamik. Patitsikkami issivimmi issiavoq. Tamatuma kingorna nunamut 

nakkarpoq.  

Qassit imernerlugit kisinngilai. Aalakoorpallaanngilaq. Immaqa tallimat-arfinilittorpoq. 

Politiinut 11. december 2017-imi nassuiatigisimasaminik (ilanngussaq D-1-1, q.1) sanillius-

sivigineqarluni, nassuiaasimanerarneqarluni ”annikitsumiit sakkortuumut aalakuulersimal-

luni aalakoorninilu pissutigalugu qaatusimajunnaarsimalluni”, nassuiaavoq taamatut politi-

inut nassuiaanikuunani.  

 

U allanik ilaqarsimaneranik qinngasaarpaa. Qinngasaarlugu oqarfigaa niviarsiaq peerarigaa. 

Kamassaanngilaa, qinngasaaginnarpaa.  
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I1 ilassutitut nassuiaavoq, patitsineq takunerlugu eqqaamanagu. Nipi taamaallaat eqqaama-

vaa. Tamatuma kingorna takuaa inuppassuit P-p U-llu tungaanukalutik avissaartikkiartoraat. 

Pisumi unitsinniarnneqarpasipput. Eqqaamavaa P natermi nalasoq. Eqqaamanngilaa U sumi-

innersoq, kisianni nerriveqatigiipput. U patitsisuusoq eqqaamaqqissaarpaa aamma ikin-

ngutiminit tamattuminnga oqaluttuunneqarpoq. Nalunngilaa U-usoq, ikinngutaasami ta-

manna oqaatiginikuuaat.  

 

I2 ilassutitut nassuiaavoq, U-p patitsinera takusimallugu. Suut tamarmik sukkasuumik pipput. 

Sekuntip ingerlanerani P natermiittoq takuaa. Natermiittoq ikinngutaasa arpallutik ornippaat. 

Tamanna takullatsiaannarpaa. Ilisimannittoq ikinngutinilu issiaqatigiipput ilaallu ungasilaar-

lutik issiapput. P U oqqapput. P angerlarusuppoq, kisianni aappaa nuannisarpasippoq. Naluaa 

assak peqillugu patitsinerunersoq, kisianni P ersamigut patinneqarpoq. Patitsineq 

tusaaneqarsinnaavoq, naak nipilersortoqarlunilu allanik inoqaraluartoq. U-miit patitsippoq. 

Ilisimannittoq imerpianngilaq. Patitsineq taamaallaat takullatsiarpaa. P-p U anger-

laqatigerusuppasippaa, U-lu isersimaaannarusuppasippoq.  

 

Nunatta Eqqartuussisuuneqarfiata tunngavilersuutaa inerniliineralu  

Eqqartuussisoqarfiup pisuunermik naliliinera Nunatta Eqqqartuussisuuneqarfiata isu-

maqatigaa, eqqartuussisoqarfittullu tunngavilersuuteqarluni U-p pinerluttulerinermi inatsisip 

§ 88-ianik unioqqutitsinermut pisuutinneqarsimanera isumataaffigalugu, P kiinaatigut patis-

simallugu isaatigut saamerlikkut kilerlugu kiisalu isaata eqqaa pullatsilerlugu.  

 

Unnerluutigineqartup pisuuneranik naliliinermi eqqartuussisuuneqarfiup pingaartippaattaaq 

unnerluutigineqartup nammineq nassuiaataa, oqarluni P isanniarsimallugu, qinngasaariun-

naartinniaramiuk aamma ilisimannittoq I2 nassuiaavoq nipilersortoqaraluartoq inuppassua-

qaraluartorlu patitsineq tusaasimallugu.  

 

U Qeqqata Eqqartuussisoqarfiata eqqartuussutaani 21. november 2017-imeersumi eqqartuun-

neqarpoq qaammatini pingasuni inissiisarfimmiittussanngortinneqarluni utaqqisitamik. Ili-

uuseq suliami matumani eqqartuussutissanngortinneqartoq piliarineqarsimavoq ulloq 10. de-

cember 2017 taamaalillunilu inissiisarfimmiittussanngortitsinermut utaqqisitamut mis-

iligaaffiliussap iluani pisimalluni.  

 

Suliami matumani pineqaatissiissummik aalajangersaanermi sakkortusaataasutut isigi-

neqarpoq pisimasoq pinerlineqartumut tassungarpiaq, unnerluutigineqartup siornatigut 

nakuuserfigisimasaanut, piliarineqarsimasoq, taamatuttaaq sakkortusaataavoq pisimasup 

siullermik pineqaatissiissutaasup pineraniit taama qanitsigisumi pisimanera.  
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Nunatta Eqaartuussisuuneqarfia qaqutigoortumik tunngavissaqarsoraa unnerluutigineqartoq 

inuiaqatigiinni sulisitaasussanngortinneqarluni eqqartuunneqarpat, eqqartuussut 21. novem-

ber 2017-imeersoq ilanngullugu ataatsimut pineqaatissiissutitut, naleqq. Pinerluttulerinermi 

inatsimmi § 130, imm. 1, naleqq. § 140. Nunatta Eqqartuussisuuneqarfiata tamatumuuna an-

nertuumik pingaartippai unnerluutigineqartup inuttut atugai, aamma unnerluutigineqartup 

pisup kingorna Qeqertarsuarmut nuussimanera, tassani ilaqutaqalersimalluni panissaarsimal-

lunilu, unnerluutigineqartoq ukiut kingulliit marluk kilisaammi aalajangersimasumik 

sulisimalluni aamma 2017-imi decembarimi pisup kingorna inatsisinik unioqqutitseqqis-

simanani.  

 

Tamanna tunngavigalugu eqqartuussisoqarfiup eqqartuussutaa allanngortinneqarpoq imaalil-

lugu U Pinerluttunik Isumaginnittoqarfiup erseqqinnerusumik aalajangersagai malillugit 

akunnerni 100-ni inuiaqatigiinni sulisitaasussanngortinneqarluni qaammatit arfinillit iluini 

naammassereerneqartussamik, taamatuttaaq piffissami tamatumani Pinerluttunik Isumagin-

nittoqarfimmit nakkutigineqassaaq. Nunatta Eqqartuussisuuneqarfiata maluginiarpaa Piner-

luttunik Isumaginnittoqarfik 2016-imi oqaaseqarsimasoq U inuiaqatigiinni sulisitaanis-

saminut piukkunnartuusoq aamma aalajangersimasumik tunngavissaqarluni taamattoqarun-

naarsimasorineqanngilaq.   

 

TAAMAATTUMIK EQQORTUUTINNEQARPOQ: 

 

 

Eqqartuussisoqarfiup eqqartuussutaa allanngortinneqarpoq imaalillugu U Pinerluttunik 

Isumaginnittoqarfiup erseqqinnerusumik aalajangersaanera malillugu akunnerni 100-ni inu-

iaqatigiinni sulisitaasussanngortinneqarluni, qaammatit arfinillit iluini naammass-

ereerneqartussamik, aamma piffissap tamatumarpiaap iluani Pinerluttunik Isumagin-

nittoqarfimmit nakkutigineqassaaq.  

 

Naalagaaffiup karsiata suliamut aningaasartuutit akilissavai. 

 

*** 

 

afsagt af Grønlands Landsret den 21. oktober 2019 i ankesag 

 

Sagl.nr. K 021/19 

  

Anklagemyndigheden 

mod 

T 
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Født den […]1984 

(Advokat Finn Meinel) 

 

Qaasuitsoq Kredsret afsagde dom i 1. instans den 21. november 2018 (kredsrettens sagl.nr. 

Qaasuitsoq 479/2018).  

 

Påstande 

Anklagemyndigheden har påstået kredsrettens dom stadfæstet.  

 

T har påstået frifindelse, subsidiært formildelse. 

  

Domsmænd 

Sagen har været behandlet med domsmænd. 

 

Supplerende oplysninger 

Kriminalforsorgen har den 8. december 2016 udtalt, at T findes egnet til at modtage en dom 

om samfundstjeneste.  

 

T blev ved Qeqqa Kredsrets dom af 21. november 2017 idømt tre måneders betinget anbrin-

gelse i anstalt for overtrædelse af kriminallovens §§ 88 og 113. Forurettede i sagen var F, som 

ligeledes er forurettet i nærværende sag.  

 

T har om sine personlige forhold forklaret, at han på gerningstidspunktet var køkkenchef i 

Kangerlussuaq. Han er selv kok, og som køkkenchef er det ham, der har ansvaret for de an-

satte. Han arbejdede hver dag mens han var i Kangerlussuaq. Ifølge planen skulle han arbejde 

80 timer i løbet af 14 dage, men han arbejdede langt over. Hvis der var kokke, der ikke mødte 

på arbejde, skulle han tage deres vagt. Der gik nogle gange fire måneder uden at han holdt fri, 

og det gjorde ham træt. Det er stressende ikke at være på toppen, og han var hele tiden bag-

efter. Han fik efterfølgende en mani, hvor han slet ikke kunne sove. Han sov kun en halv time 

af gangen, og han tænkte på arbejdet hele tiden. Han blev af sin chef sendt på sygeplejestati-

onen og de sygemeldte ham. Han fik udskrevet medicin mod depression. Herefter tog han 

hjem til Qeqertarsuaq. Han skammede sig over, at han havde begået vold mod en af sine 

ansatte. Nu har han et andet job, som han er glad for. Da han havde været i Qeqertarsuaq i 2 

måneder fik han job på en trawler. Han er kok ombord på trawleren, og han har været der i 

snart 2 år. Han har talt med sin chef om, at han skal uddannes til skipper, og hans nuværende 

skipper mener, at han har gode muligheder. Han er god til dansk, engelsk og matematik. Han 

var single, da han kom til Qeqertarsuaq, men fik seks måneder senere en kæreste. Han har 

med sin kæreste en datter på 5 måneder. Han arbejder 50 dage ude og har derefter 50 dage 

hjemme. Han hjælper til med sin datter, når han er hjemme. Der er ikke noget med jalousi i 
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hans nuværende forhold. De har et stille og roligt forhold, og de går ikke i byen. De har det 

fint. De bor i et hus, som han ejer. De vil gerne bygge et nyt hus, og de har søgt om arealtil-

deling af kommunen. De har talt om, at de gerne vil have flere børn.  

 

Forklaringer 

T og vidnerne F, V1 og V2 har i det væsentlige forklaret for landsretten som i første instans.  

 

T har supplerende forklaret, at F sad ved samme bord som ham til julefrokosten. Han huskede, 

at han skulle til at give hende en lussing. Han mistede hukommelsen, så han ved ikke, om han 

gav hende en lussing. Han ville ikke give hende et egentlig slag. Han forstår ikke, hvorfor 

skaden er sket på højre side af hendes ansigt, idet han ikke kan bruge sin venstre hånd. Han 

er højrehåndet, og ville ikke have kunnet slå hende på den måde med venstre hånd. Han havde 

heller ingen smerter i sin hånd, så det må have været en lussing.  

 

Foreholdt sin forklaring til politiet, bilag c-1-1, s. 2, om at ”han havde slået F to gange med 

hans højre håndflade, som ramte hende i ansigtet”, forklarede han, at det var det, som han 

havde fået at vide. Han husker det ikke selv. Han blev smidt ud af Cafe Nordlys, fordi der 

ikke må være vold på cafeen. Han var så fuld, at han gik hjem med det samme. På daværende 

tidspunkt var F hans ansatte og ekskæreste. Deres relation var fin nok på arbejdspladsen. De 

var derudover ikke så gode venner, men de trivedes. Han er dømt for vold mod F tidligere. 

Der har været konflikter mellem dem, og han har fået sms’er fra hende tidligere, der handlede 

om, at hun var meget jaloux. Hun ville gerne være sammen med ham. Hun blev ved med at 

kontakte ham, også efter han var dømt for vold mod hende. Han fortalte hende, at han ikke 

altid har lyst til at tale med hende, når det er efter arbejdet.  

 

Den pågældende aften sad F helt alene i hjørnet. De var alle sammen glade. F var jaloux, og 

hun blev ved med at sige noget til ham om nogle andre damer. Han ville have hende til at 

stoppe med at sige som hun gjorde.  

 

F har supplerende forklaret, at stemningen til julefrokosten var god. De hyggede sig, og fro-

kosten foregik fint. T var med til festen. De havde det fint med hinanden. Hun har ikke mobbet 

T. Der var lidt drilleri på det tidspunkt. Hun plejede at drille ham med en af de piger, som han 

har været sammen med. Han plejede at blive lidt irriteret over det. Hun kunne godt mærke, at 

han var irriteret over det. Det var på grund af måden, hvorpå han så ud, at hun kunne for-

nemme, at han var irriteret. Hun husker ikke helt klart, hvordan hun kunne se det. Hun husker 

ikke, om T sagde noget til hende. Hun husker ikke, at han skulle have sagt til hende, at han 

ville give hende et slag. Hun drak den aften, men hun var ved bevidsthed. Hun fik ikke black-

out. Hun kan huske, at der kom et lysglimt, og så kom hun til sig selv. Hun tror nok, at hun 

fik et chok. Hun havde fået et sår i ansigtet. Hun fik en lille flænge ved øjet. Senere kom hun 
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på sygehuset. Hun ringede til politiet i Kangerlussuaq, og de bad hende om at komme igen 

om mandagen. I forhold til selve slaget husker hun bare, at hun blev slået. Hun husker ikke, 

om hun så en hånd eller lign. T må have haft et eller andet, som han brugte ved slaget. Han 

sad ved siden af hende ved samme bord. Hun husker ikke, om han sad eller stod op. Efter 

episoden tog de til sygeplejestationen. Da hun lå på gulvet, forsøgte hendes bekendte at få 

hende op, så de kunne komme til sygeplejestationen. Hun sad på stolen, da hun blev slået. 

Derefter faldt hun ned på jorden.  

 

Hun talte ikke, hvor mange genstande hun drak. Hun var ikke særlig beruset. Måske drak hun 

5-6 genstande. Foreholdt sin forklaring til politiet den 11. december 2017 (bilag D-1-1, s. 1) 

om at ”hun var blevet beruset i mild til svær grad og fået blackout pga. beruselse”, forklarede 

hun, at hun ikke har afgivet en sådan forklaring til politiet.  

 

Hun havde drillet T med, at han havde været sammen med nogle andre. Hun drillede ham 

med, at pigen var hans kæreste. Det var ikke for at tirre ham, hun drillede bare.  

 

V1 har supplerende forklaret, at han ikke husker, om han så slaget. Han husker kun lyden. 

Derefter kom en masse folk hen til F og T for at skille dem ad. Han ved ikke, hvorfor de skulle 

skilles. Det var vel for at stoppe dem i det, der var sket. Han husker at F lå på gulvet. Han 

husker ikke, hvor T var, men de havde siddet ved samme bord. Han husker det helt klart, og 

hans venner har fortalt ham, at det var T, der slog. Han ved, at det var T, fordi hans venner 

havde sagt det.  

 

V2 har supplerende forklaret, at han så det slag, som T gav. Det hele skete ret hurtigt. Det var 

på et splitsekund, og så var F nede. Hendes veninder løb hen til hende, da hun lå på gulvet. 

Han så kun et glimt af det. Vidnet og hans ven sad sammen og de andre sad lidt væk. F og T 

var oppe at skændes. F ville gerne hjem, men det så ud som den anden havde det skægt. Han 

ved ikke, om det var med et slag med knyttet hånd, men F fik et dask på kinden. Slaget kunne 

høres, selvom der var musik og andre mennesker. Hun fik slaget af T. Han havde ikke fået 

særlig meget at drikke. Han så kun et glimt af slaget. Det så ud som om, at F gerne ville have 

T med hjem, og det så ud som T gerne ville blive.  

 

Landsrettens begrundelse og resultat 

Landsretten er enig i kredsrettens skyldvurdering og tiltræder med samme begrundelse som 

kredsretten, at T er fundet skyldig i overtrædelse af kriminallovens § 88 ved at have givet F 

et slag i ansigtet, hvorved hun pådrog sig en flænge ved det højre øje samt hævelse omkring 

øjet.  

 



 9 

Ved vurderingen af tiltaltes skyld har landsretten endvidere lagt vægt på tiltaltes egen forkla-

ring om, at han ville give F en lussing, idet han ville have hende til at stoppe med at drille 

ham, og på vidnet V2s forklaring om, at han hørte slaget til trods for tilstedeværelsen af både 

musik og mange mennesker.  

 

T blev ved Qeqqa Kredsrets dom af 21. november 2017 idømt tre måneders betinget anstalts-

anbringelse. Den handling, der er til pådømmelse i denne sag, er begået den 10. december 

2017 og således i prøvetiden for den betingede anbringelse.  

 

Det skal ved fastsættelsen af foranstaltningen i denne sag anses som en skærpende omstæn-

dighed, at forholdet er begået mod den samme forurettede, som tiltalte tidligere er dømt for 

vold mod, ligesom det er en skærpende omstændighed, at forholdet er begået i så nær tids-

mæssig sammenhæng med den tidligere idømte foranstaltning.  

 

Landsretten finder imidlertid, at der rent undtagelsesvist er grundlag for at idømme tiltalte en 

dom til samfundstjeneste, som en fælles foranstaltning med dommen af 21. november 2017, 

jf. kriminallovens § 130, stk. 1, jf. § 140. Landsretten har herved lagt betydelig vægt på op-

lysningerne om tiltaltes personlige forhold, herunder at tiltalte efter episoden er flyttet til Qe-

qertarsuaq, hvor han har stiftet familie og fået en datter, at tiltalte igennem de sidste to år har 

været i fast arbejde på en trawler, og at han ikke siden episoden i december 2017 har begået 

nogle lovovertrædelser.  

 

På den baggrund ændres kredsrettens dom således, at T efter Kriminalforsorgens nærmere 

bestemmer skal udføre ulønnet samfundstjeneste i 100 timer inden for en længste tid på 6 

måneder, ligesom han i samme periode skal undergive sig tilsyn af Kriminalforsorgen. Lands-

retten bemærker, at Kriminalforsorgen i 2016 udtalte, at T var egnet til at udføre samfunds-

tjeneste, og at der ikke er konkrete holdepunkter for at antage, at dette ikke længere skulle 

være tilfældet.   

 

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

 

 

Kredsrettens dom ændres, således at T efter Kriminalforsorgens nærmere bestemmer skal ud-

føre ulønnet samfundstjeneste i 100 timer inden for en længste tid på 6 måneder, og at han 

inden for samme periode undergives tilsyn af Kriminalforsorgen.  

 

Statskassen betaler sagens omkostninger. 
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