
UDSKRIFT AF DOMBOGEN 

 FOR  

GRØNLANDS LANDSRET  

 

 

Den 1. april 2016 blev af Grønlands Landsret i sagen 

 

sagl.nr. K 054/16 

(Qaasuitsoq Kredsrets sagl.nr. 

QAA-UUM-KS-0136-2014) Anklagemyndigheden 

 mod 

 Tiltalte 

 Født den 20. februar 1982 

 (advokat Gedion Jeremiassen, Nuuk 

 j.nr. G K 054/16) 

 

afsagt sålydende 

D O M: 

 

Kredsrettens dom  

 

Dom i første instans blev afsagt af Qaasuitsoq Kredsret den 5. marts 2015. Ved dommen 

blev tiltalte […] anset skyldig i overtrædelse af kriminallovens § 88, 1. pkt. – vold – i et til-

fælde. Tiltalte blev i medfør af kriminallovens § 130 idømt en samlet foranstaltning til an-

bringelse i anstalt i 4 måneder.  

 

Anke 

 

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

udmålingsanke. 

 

Påstande 

 

Anklagemyndigheden har påstået skærpelse af kredsrettens dom.  

 

Tiltalte har påstået formildelse af kredsrettens dom. 

 

Domsmænd 
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Sagen har været behandlet med domsmænd. 

 

Sagsbehandlingstid 

 

Sagen er modtaget i landsretten den 8. marts 2016. 

 

Personlige forhold 

 

Tiltalte er yderligere tidligere foranstaltet af relevans for sagen ved Uummannaq Kredsrets 

dom af 23. januar 2007 med anstaltsanbringelse i 60 dage for overtrædelse af kriminallo-

vens § 60 - vold - ved Uummannaq Kredsrets dom af 22. juli 2008 med anstaltsanbringelse i 

4 måneder for blandt andet overtrædelse af kriminallovens § 60 – vold - samt ved Uum-

mannaq Kredsrets dom af 9. juni 2009 med anstaltsanbringelse i 7 måneder for blandt andet 

overtrædelse af kriminallovens § 60 – vold - hvilket var en ny foranstaltning for de ved den 

sag samt de ved Uummannaq Kredsrets dom af 22. juli 2008 idømte forhold. 

 

For landsretten har der været afgivet forklaring af tiltalte […]. 

 

Tiltalte har supplerende forklaret, at han blev vred, da JK var ubehøvlet over for barnet. Han 

slog mest med flad hånd. Barnet på cirka 11 år var til stede, da han slog JK. 

 

Landsrettens begrundelse og resultat: 

 

Landsretten finder, at uanset af det følger af retsplejelovens § 321, stk. 1, nr. 2, at retten skal 

beskikke en forsvarer for tiltalte, hvis han ikke selv har antaget en mødeberettiget forsvarer i 

en sag, hvor det, hvis tiltalte findes skyldig, må forventes, at der vil blive tale om en mere 

indgribende retsfølge end bøde, konfiskation, førerretsfrakendelse eller erstatning, da står 

kredsrettens dom af 2. maj 2014 ved magt. 

 

Landsretten finder i lighed med kredsretten, at der skal fastsættes en samlet foranstaltning 

for det ved Qaasuitsoq Kredsrets dom af 2. maj 2014 pådømte forhold og det ved denne 

dom pådømte forhold, jf. kriminallovens § 130, stk. 1. 

 

Landsretten har ved udmåling af foranstaltningen lagt vægt på det af kredsretten anførte. 

Herudover har landsretten i formildende retning lagt vægt på sagsbehandlingstiden, herun-

der at sagen først er indbragt for landsretten af anklagemyndigheden i 2016, og i skærpende 

retning, at volden er udøvet under tilstedeværelsen af et ungt barn. Landsretten finder sam-

menfattende, at foranstaltningen er passende udmålt til anbringelse i anstalt i 4 måneder. 
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T H I  K E N D E S  F O R  R E T: 

 

Kredsrettens dom stadfæstes. 

 

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

statskassen. 

 

 

 

Anne-Sophie Abel Lohse  


