
UDSKRIFT AF DOMBOGEN 

 FOR  

GRØNLANDS LANDSRET  

 

Den 10. marts 2016 blev af Grønlands Landsret i sagen 

 

sagl.nr. K 012/16 

(Qeqqata Kredsrets sagl.nr. 

QEQ-SIS-KS 0397-2014) Anklagemyndigheden 

 mod 

 Tiltalte 

 advokat Aviâja Helms, Nuuk 

 j.nr.  

 

afsagt sålydende 

D O M: 

 

Kredsrettens dom  

 

Dom i første instans blev afsagt af Qeqqata Kredsret den 18. november 2015. Ved dommen 

blev Tiltalte anset skyldig i overtrædelse af kriminallovens § 88, 1. pkt. - vold i 1 tilfælde.  

 

Tiltalte blev idømt 4 måneders betinget anstaltsanbringelse med en prøvetid på 3 år.  

 

Anke 

 

Denne dom er af anklagemyndigheden anket til landsretten. For landsretten har sagen været 

behandlet som udmålingsanke. 

 

Påstande 

 

Anklagemyndigheden har påstået skærpelse af kredsrettens dom. 

 

Tiltalte har påstået stadfæstelse. 

 

Domsmænd 



 

Sagen har været behandlet med domsmænd. 

 

Sagsbehandlingstid 

 

Sagen blev modtaget i landsretten den 13. januar 2016. 

 

Forklaringer 

 

For landsretten har der været afgivet forklaring af Tiltalte . 

 

Tiltalte har supplerende forklaret, at hun bor sammen med sin mand og deres børn i 

Hadsund. De har det godt sammen. Tre dage om ugen går på VUC for at lære dansk, så hun 

kan påbegynde en uddannelse som socialrådgiver. Hendes mand er på kontanthjælp. Det 

yngste barn går i dagpleje og de ældste går i skole. Den næstældste er lige flyttet hjem til 

dem, så de har nu fire hjemmeboende børn. Forud for den sidste barsel havde hun arbejdet 

på kommunen i 11 år, hvilket hun var glad for. Hun forsømte ikke sit arbejde på grund af sit 

alkoholforbrug og var vellidt på arbejdspladsen.  

 

Landsrettens begrundelse og resultat 

 

Landsretten har ved udmålingen af foranstaltningen i skærpende retning lagt vægt på, at der 

er tale om grov vold i form af to knivstik i ryggen, skadernes karakter, at volden er begået 

under anvendelse af våben, at volden er begået mod en person, der lå og sov, og således 

ikke kunne forsvare sig, at volden er potentielt livsfarlig, og at tiltalte alene stoppede sit 

angreb, da hun blev overmandet, hvilket bekræftes af, at N havde afværgeskader på 

hænderne. 

 

Landsretten finder, at der ikke i medfør af kriminallovens § 123, stk. 1, nr. 3 og nr. 8, skal 

idømmes en mindre indgribende foranstaltning, da tiltalte selv opsøgte N der lå og sov, og 

da det ikke fremgår af sagen, at tiltalte selv meldte sig til politiet.  

 

Landsretten finder uanset den lange sagsbehandlingstid fra sagen blev indbragt for retten til 

den blev hovedforhandlet, at sagens karakter gør, at tiltalte skal idømmes 

anstaltsanbringelse.  

 



Landsretten finder, at udmålingen af foranstaltning til anbringelse i anstalten i 4 måneder i 

passende fastsat henset til voldens grovhed. 

 

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

 

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  

 

 


