
 

NUNATTA EQQARTUUSSISUUNEQARFIANI 

EQQARTUUSSUTIP 

ALLASSIMAFFIATA ASSILINEQARNERA 

 

UDSKRIFT AF DOMBOGEN 

 FOR  

GRØNLANDS LANDSRET  

 

D O M 

 

 

Nalunaarutigineqarpoq Nunatta Eqqartuussisuuneqarfianit ulloq 6. december 2019 suliami 

suliareqqitassanngortitami. 

 

Sul.nr. K 174/19 

  

Unnerluussisussaatitaasut 

illuatungeralugu 

U 

Inuusoq ulloq […] 1956 

(Advokat Jens Paulsen) 

 

Siullermeeriffiusumik eqqartuussuteqartuuvoq Qeqqata Eqqartuussisoqarfia ulloq 16. maj 

2019 (eqqartuussisoqarfiup sul.nr. QEQ-SIS-KS-0555-2018).  

 

Piumasaqaatit 

Unnerluussisussaatitaasunit piumasaqaatigineqarpoq eqqartuussisoqarfiup eqqartuussutaata 

sakkortusaaffigineqarnissaa.  

 

U piumasaqaateqarpoq ilaannakortumik pinngitsuutinneqarnissamik. 

 

Eqqartuussisooqataasartut 

Suliaq suliarineqarpoq eqqartuussisooqataasartut peqatigalugit. 

 

Suliamut ilassuteqaatitut saqqummiussineq 

Nunatta eqqartuussisuuneqarfiata suliamik suliarineqarnerani uppernarsaasiiffigineqarput 

retsgenetiskemik nalunaarusiat ilassutaat.  
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Retsgenetiskemik nalunaarusiami 5. marts 2018-meersumi inerniliinermi ilaatigut ersersin-

neqarpoq: 

 

”  

a) KT nr.1: Vatpindi atorlugu misissugassaq 

Nassitsisoq naapertorlugu pinerlineqartup utsuaniit aaqarnermi aak utsuiniit 

qulakkeerneqarsimavoq.  

 

DNA-kut misissukaammit takutinneqarpoq qulaani misissugassaq taaneqartumiit, tak. 

nalunaarusiaq C2018-03625-1, dna cellet misissorneqartut U-iminngaaniinngitsut.  

 

 

b) KT nr. 2: Vatpindi atorlugu misissugassaq 

Nassitsisoq naapertorlugu pinerlineqartup utsuaniit aaqarnermi aak utsuiniit 

qulakkeerneqarsimavoq.  

 

DNA-kut misissukaammit takutinneqarpoq inuup sananeqaatai qulaani misissugassaq 

taaneqartumiit, tak. nalunaarusiaq C2018-03625-1, dna cellet misissorneqartut U-imin-

ngaaniinngitsut.  

 

 

c) KT nr. 3:  Vatpindi atorlugu misissugassaq 

Nassitsisoq malillugu uanngaaneersoq: pinerlineqartup utsuisa paavaniit misissugassaq.  

 

DNA-kut misissukaammit takutinneqarpoq inuup sananeqaatai qulaani misissugassaq 

taaneqartumiit, tak. nalunaarusiaq C2018-03625-1,dna cellet misissorneqartut U-imin-

ngaaneersuusut.  

 

Takussutissap dna-kut ilisarnaataanik naatsorsuinermi dna-p misissorneqartup ilaata 

aappaata U-imeersuunissaa 1.000.000-ileriaammiit annertunerusutut 

naatsorsorneqarpoq dna-p misissorneqartup ilaata taassuma U-iminngaaneersunngin-

neraniit”.  

 

 

Retsgenetiskemik nalunaarusiaq 6. april 2018-meersumit inerniliinermi ilaatigut ersersinne-

qarpoq, P-ip dna-vanik U-ip usuani nassaartoqarsimasoq.  

 

U inuttut atugarisani pillugit nassuiaavoq, sulineq ajorluni. Kommunimiit ikiorsiissutinik 

pisartagaqarpoq. Siusinnerusukkut siusinaartumik sulisinnaajunnaarnersiuteqalernissamik 
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qinnuteqarnikuuvoq sulili tamanna pillugu akineqarsimanngilaq. Ukiorpassuit kilisaam-

miooreerluni tuii napinikuupput. Majoriamiippoq sapaatit akunneri pingasut inuunermini 

siuariaateqarniarluni. KTI-mut qinnuteqarnikuuvoq qalulerisunngorniarluni imaluniit pede-

limut ikiortinngorniarluni. Tamanna pillugu suli akineqarnikuunngilaq. Kisimiittuuvoq.  

 

Nassuiaatit 

U aamma ilisimannittoq P pingaarnertigut siullermeeriffiusumi nassuiaatimi assinginik 

nunatta eqqartuussisuuneqarfianut nassuiaateqarput.  

 

U ilassutitut nassuiaateqarpoq P atoqatiginikuunagu. Attuinnarnikuuvaa. Siusinnerusukkut P 

billardklubbimi takusimavaa. Malunnarpoq imminnut kajungernerat. Ulloq taanna fiistern-

erminni panimmi uikua ilagivaa. Fiisti nammineq inimi pivoq. Namminerlu P fiistimut 

qaaqqunikuuvaa.  Billardklubbemi naapeqqaaramiuk oqaluttuunnikuuvaa fiistimut 

qaaqquniarlugu. Eqqaamanngilaa ullut qassit sioqqullugit qaaqqunerlugu, kisiannili 

ullualuupput. X1 tassaavoq panimmi uikua. X1 sivikitsuaqqamik isersimavoq. X1 ingerlam-

mat nammineq P-lu kisimiilerput. P sofamut nallakarpoq. Attualaaleramiuk sinippasippoq. P 

gamashiaqarpoq atequllu naatsoq. Assamminik saamerlermik attuuavaa. Aallartippoq 

atisaasa qaavisigut attuuallugu. Usuni tissammat usuaniit anisooq aniavoq. Attuuavaalu 

usummigut anisuumik aniasumik attugaqareerluni. Attuuaatigalugu imminut pinnguarivoq. 

Inussani utsuinut mangunngilai. Assamminik saamerlermik attuuavaa.  

 

Issuaaffigineqarluni eqqartuussisoqarfimmi nassuiaatimini assigiinngiiaartumik nassui-

aasimanera inersimanersoq inersimannginnersorluunniit, nassuiaavoq inersimalluni. Inerami 

anisuuni attorpaa kingornatigullu nalikkaavisigut attorlugu. Aalakoortorujussuuvoq. Eqqartu-

ussisoqarfiup suliamik suliarinninnerani kanngusungaarami iluamik nassuiaasinnaasimanngi-

laq.  

 

Atisai piianngilai. Eqqaamanngilaa attoramiuk qisuariaateqarnersoq. Inereerami attuuajun-

naarpaa. Nammineq sofamiit nikueqqammerluni P-p anillaffigivaani. P-p saassunniarsarivaa 

isimmittarniarsaralugu annersarniarsaralugulu. Namminerlu kanngusuttorujussuuvoq iliuuse-

risanilu peqqissimissutigalugu. Aqaguani utoqqatserfiginikuuvaa.  

 

Pisimasoq sioqqullugu sanileriillutik issiapput kunissuullutillu. Imminnut sammillutik. P-p 

ersammigut kunippaani. Tassanilu nammineq piumassusinippoq. Eqqarsaatigisimanngilaa P-

p itersaqqaarnissaa attuualeramiuk. Immaqa aalakoorpallaarnini pissutigalugu imigassamik 

ikiaroornartumillu.  
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P-p ersammigut kunikkamini piumarpasippoq. Tassa iliuuserisatuaa. Nammineq aamma er-

saatigut kunippaa. Eqeqqavaa. Assamminik imminut pinnguarissutigisaminik P utsuisigut at-

tunngilaa. 

Issuaaffigineqarluni eqqartuussisoqarfimmi nassuiaatigisimasaminik, tassa anisuuminik P-p 

utsui masatsinniarlugit attorsimallugu, nassuiaavoq, usumminit masattumik aniasumik at-

tuereerluni attualaarsimallugu.  

 

P ilassutitut nassuiaavoq, siusinnerusukkut fiistertarnerminnit U ilisarisimallugu. Billardklub-

bimi naapinnikuuvaa. Ulloq taanna pineqartoq imerniartarfimmiinnikuupput, taavalu U-ip 

inaani fiisterlutik. Aallaqqaammut inuit tallimaapput. Fiisternermi susoqarpianngilaq. U ilua-

mik ilisarisimavallaanngilaa, kisianni nangikkiarniarlutik qaaqquvaani, ilaavorlu. U-ip sanilia 

ilisarisimalluarpaa. Pisimasoq sioqqullugu U-i samminikuunngilaa. Namminerlu kuninngi-

laa, taassumalu aamma kuninngilaani.   

 

Naluvaa qanga sofami sinilersimanerluni. Tamatuma nalaani immaqa nalunaaquttap akunneri 

marlut missaanni U-imi isersimareerluni tamanna pivoq. Sinilerami U angullu alla isersimap-

put. Iterpoq U-ip attuuagaani. Timaatigut attuuavaa. Sanimini sofami issiavoq. Assani mar-

luutillugit attuuavaani. Naamigut aviangequtimi ataatungaatigut attuuavaani. Paasigamiuk 

ajassimavaa. Kingusinnerusukkullu isimmillugu. Annersanngilaa. Naavisa nalaatigut 

eqqorpaa.  Ajattaraluaramiuk soqutiginngilaani. Aamma akilluni annersaanngilaq. Aperivaa 

attuuasimaneraani. Aamma aperivaa atoqatigisimaneraani. Tamaasalu angerpai. Isimmippaa 

ingerlaannarlu politiinut attaveqarluni. Iterami kiasimigut suli atisaqarpoq. Kisianni gama-

shiai truusilu seeqquisa tungaanut kivilersimapput. Aperivaa atoqatigisimaneraani, 

paaserusukkamiuk susimaneraani. Angiinnarpoq. Nalikkaamilu nalaa masappoq. Attunngi-

laa. Taamaallaat silaataatigut masannersaqarpoq. Annernartoqanngilaq. U issiaannarpoq. 

Namminerlu sofami nalalluni.  

 

Nammineq U samminikuunngilaa, aamma kuninnikuunngilaa. Isumaqalersinnikuunngilaa 

pissarsiarisinnaagaani. Nalunngilaa anisooq qanoq isikkoqarnersoq. Qularutiginngilaa inus-

saminik attukkani anisuujusoq.  

 

Nunatta eqqartuussisuuneqarfiata tunngavilersuutaa inerniliineralu 

U nassuerpoq P nalikkaavisigut sinittoq attuuasimallugu, taamaalillunilu allatut kinguaas-

siutaatigut imminut akiuuteriarsinnaanngitsoq atoqatigisimallugu, tak. pinerluttulerinermi 

inatsimmi § 77, imm. 1, nr. 2. Akiuuteriarsinnaanngitsumut atoqatiginnissimanermut pisuun-

nginnerarpoq.  
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Unnerluutigineqartup P-imik akiuuteriarsinnaanngitsumut atoqatiginnissimanermik misiar-

neratigut eqqartuussisuuneqarfik isumaqarpoq, unnerluussisussaatitaasut eqqartuussute-

qarnissamut pisarialimmik uppernarsaasimanngitsut.  

Eqqartuussisuuneqarfiup nalilersuinerminni annertuumik pingaartippaat U-ip nammineerluni 

pisimasumik nassuiaataa, tamannali retsgenetiskemik nalunaarusiami paasissutissanit ikor-

fartuiffigineqanngilaq. Tamatumani eqqartuussisuuneqarfiup annertuumik pingaartippaa, taa-

maallaat U-ip anisuaanik nassaartoqarsimammat utsuisa paavini, taamaalilluni uppernarsi-

neqarani utsuini ilorpasinnerusumi peqarsimanera, tamannalu U-ip nammineerluni nassui-

aaneranut naapertuuppoq, tassa inussaminik anisuumik attuissutigisaminik P attorsimallugu, 

taamaallaallu inussaminik attorsimallugu. Taamatullu aamma eqqartuussisuuneqarfiup pin-

gaartippaa, P-ip gamashiai aamma truusii taamaallaat seeqquisa tungaanut kivilersimammata, 

aammalu kinguaassiutimigut ippigisaqarsimanani, nammineq nassuiaanera naapertorlugu si-

lataani taamaallaat masattumik malugisaqarsimalluni.  

 

Taamaalilluni uppernarsineqanngilaq atoqatigiinneq pisimanersoq.  

 

Oqaatigineqassaaq retsgenetiskemik nalunaarusiami paasissutissat naapertorlugit P pinerli-

inerup nalaani aaqarsimammat, tamannalu takussutissartaqarsimanngilaq U-ip inuaani 

usuaniluunniit. Tamanna tunngavigalugu eqqartuussisunit uppernarsineqanngilaq U-ip 

inussani P-ip utsuinut mangussimanerai. Tamannalu tunngavigalugu taamaallaat pisuutinne-

qarluni nalikkaavisa qaavisigut attorsimagaa aammalu utsuisa paavisa nalaatigut, tamannalu 

nammineerluni nassuerutigisaanut naapertuuppoq.  

 

Piviusortumik nalilersuereernermi pineqaatissiissutissaq aalajangersarneqarpoq ulluni 60-ni 

pineqaatissinneqarsimasunut inissiisarfimmiittussanngortitsinermik, taannalu utaqqisitan-

ngortinneqarluni ukiunik marlunnik misiligaaffilikkamik. Eqqartuussisuuneqarfiup aalajan-

gersaanermi pingaartippaa iliuuserineqartup isikkua aamma paasissutissat unnerluutigi-

neqartup siusinnerusukkut pineqaatissinneqarsimannginneranut tunngasut.  

 

U-ip akiuuteriarsinnaanngitsumik atoqatiginninnermut pinngitsuutinneqarneratigut, P-ip mit-

agaaneranut ajunngitsorsiassat naapertuuttumik aalajangersarneqarsinnaapput 10.000 kr.-

inut. 

 

Eqqartuussisarnermi inatsimmi § 480, imm. 1, naapertorlugu suliami aningaasartuutit naala-

gaaffiup karsianit akilerneqassapput.  

 

TAAMAATTUMIK EQQORTUUTINNEQAROQ: 
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Eqqartuussisoqarfiup eqqartuussutaa allanngortinneqarpoq imaalillugu, pineqaatissiissut ap-

partinneqarpoq ulluni 60-ni pineqaatissinneqarsimasunut inissiisarfimmiittussanngor-

titsinermik, utaqqisitanngortinneqarpoq ukiunik 2-nik misiligaaffilikkamik.  

 

Suliami aningaasartuutit naalagaaffiup karsianit akilerneqassapput. 

 

***   

 

afsagt af Grønlands Landsret den 6. december 2019 i ankesag 

 

Sagl.nr. K 174/19 

  

Anklagemyndigheden 

mod 

T 

Født den […] 1956 

(Advokat Jens Paulsen) 

 

Qeqqata Kredsret afsagde dom i 1. instans den 16. maj 2019 (kredsrettens sagl.nr. QEQ-SIS-

KS-0555-2018).  

 

Påstande 

Anklagemyndigheden har påstået skærpelse af kredsrettens dom.  

 

T har påstået delvis frifindelse.  

  

Domsmænd 

Sagen har været behandlet med domsmænd. 

 

Supplerende oplysninger 

Der blev under landsrettens behandling af sagen dokumenteret flere retsgenetiske erklæringer. 

  

Af retsgenetisk erklæring af 5. marts 2018 fremgår det af konklusionen blandt andet:  

 

”  

a) KT nr. 1: Vatpind(e)med materiale 

Ifølge fremsender sikret fra forurettedes vagina med sekret med menstruationsblod 
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Dna-profilen for det påviste biologiske spor på ovennævnte effekt, jf. erklæring C2018-

03625-1, taler imod, at det undersøgte dna i restcellefraktionen stammer fra T.  

 

b) KT nr. 2: Vatpind(e) med materiale 

Ifølge fremsender sikret fra forurettedes vagina med sekret med menstruationsblod 

 

Dna-profilen for det påviste biologiske spor på ovennævnte effekt, jf. erklæring C2018-

03625-1, taler imod, at det undersøgte dna i restcellefraktionen stammer fra T.  

 

c) KT nr. 3:  Vatpind(e) med materiale 

Ifølge fremsender sikret fra: forurettedes vaginalindgang med sekret 

 

Dna-profilen for det påviste biologiske spor på ovennævnte effekt, jf. erklæring C2018-

03625-1, taler for, at en del af det undersøgte dna i sædcellefraktionen stammer fra T.  

 

Dna-profilen for sædcellefraktionen blev beregnet til at være mere end 1.000.000 gange mere 

sandsynlig, hvis en del af det undersøgte dna stammer fra T, end hvis ikke en del af undersøgte 

dna stammer fra T”.  

 

Af den retsgenetiske erklæring af 6. april 2018 fremgår det af konklusionen bl.a., at der er 

fundet dna fra F på Ts penis.  

 

T har om sine personlige forhold forklaret, at han ikke er i arbejde. Han får understøttelse fra 

kommunen. Han har søgt førtidspension, men har endnu ikke fået svar herpå. Hans skuldre er 

brækkede efter at have arbejdet i årsvis på en trawler. Han har været på Majoriaq i tre uger, 

for at opnå fremskridt med sit liv. Han har søgt om at blive vodbinder eller pedelmedhjælper 

i KTI. Han har ikke fået svar herpå endnu. Han er single.  

 

Forklaringer 

T og vidnet F har i det væsentlige forklaret for landsretten som i første instans.  

 

T har supplerende forklaret, at han ikke har haft samleje med F. Han har bare rørt ved hende. 

Han havde set F tidligere i billardklubben. Det var tydeligt, at de var tiltrukket af hinanden. 

Til festen den pågældende dag var han sammen med sin datters eksmand. Festen blev holdt 

hjemme hos ham selv. Han havde inviteret F med til festen. Den første gang han mødte hende 

i billardklubben, havde han fortalt hende, at han ville invitere hende med til festen. Han husker 

ikke, hvor mange dage inden han inviterede hende, men det var nogle dage inden. X1 er hans 

datters eksmand. X1 var der kun i ganske kort tid. Da X1 gik var det alene ham og F, der var 

tilbage. F lagde sig ned på sofaen. Hun så ud til at sove, da han begyndte at røre ved hende. F 
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havde gamacher og en kort nederdel på. Han rørte ved hende med sin venstre hånd. Han star-

tede med at berøre hende uden på tøjet. Da han begyndte at få erigeret penis, kom der sæd ud, 

og han fik udløsning. Han rørte ved hende, efter han havde rørt ved sæden, der kom ud af 

hans penis. Han rørte ved hende, mens han legede med sig selv. Han stak ikke sine fingre ind 

i hende. Han rørte ved hende med sin venstre hånd.  

 

Foreholdt, at han i kredsretten har forklaret divergerende omkring, hvorvidt han fik udløsning 

eller ej, forklarede han, at han fik udløsning. Da han fik udløsning rørte han ved sæden, hvor-

efter han rørte ved hendes skridt. Han var meget beruset. Under kredsrettens behandling af 

sagen var han så flov, at han havde svært ved at forklare sig.  

 

Han tog ikke hendes tøj af hende. Han husker ikke, om hun reagerede, da han rørte ved hende. 

Han stoppede med at berøre hende efter han havde fået udløsning. Det varede ikke længe fra 

han havde rejst sig fra sofaen og indtil F kom ud til ham. F forsøgte at gå til angreb på ham 

og forsøgte at sparke og slå ham. Han var meget flov, og fortrød sin handling. Han sagde 

undskyld til hende dagen efter.  

 

Forud for episoden sad de ved siden af hinanden, og kyssede hinanden. De flirtede. F kyssede 

ham på kinden. Der begyndte han at få lyst. Han overvejede ikke at vække F inden han be-

gyndte at røre ved hende. Måske fordi han var så beruset at både alkohol og hash.  

 

Malene virkede som om hun havde lyst til ham, og hun kyssede ham på kinden. Det var det 

eneste hun gjorde. Han kyssede også hende på kinden. Han holdt om hende. Han rørte ikke 

ved Fs skede med den hånd, som han brugte på sig selv.  

 

Foreholdt, at han i kredsretten forklarede, at han rørte ved F med sin sæd for at gøre hendes 

vagina våd, forklarede han, at det våde, der kom ud af hans penis, det berørte han hende med.  

 

F har supplerende forklaret, at hun kender T fra nogle tidligere fester. Hun har mødt i billard-

klubben. Den pågældende dag, havde de været på værtshuset, og så holdt de efterfest hjemme 

hos T. De var omkring 5 personer til at starte med. Der skete ikke noget særligt til festen. Hun 

kender ikke T særlig godt, men da han skulle holde efterfest og inviterede hende med, tog hun 

med. Hun kender Ts nabo rigtig godt. Hun har ikke flirtet med T forud for episoden. Hun har 

heller ikke kysset ham, ligesom han heller ikke har kysset hende.  

 

Hun ved ikke, hvornår hun faldt i søvn på sofaen. Hun havde nok været hos T i omkring 2 

timer på det tidspunkt. Da hun faldt i søvn, var der kun T og en anden mand til stede. Hun 

vågnede ved, at T rørte ved hende. Han rørte hende på kroppen. Han sad på sofaen ved siden 

af hende. Han rørte hende med begge sine hænder. Han rørte hende omkring maven, lige 



 9 

under hendes BH. Hun skubbede ham, da hun opdagede det. Og senere sparkede hun ham. 

Hun har ikke slået ham. Hun ramte ham omkring maven. Han var ligeglad med, at hun skub-

bede til ham. Det virkede heller ikke, som om han ville slå tilbage. Hun spurgte ham, om han 

havde rørt ved hende. Hun spurgte ham også, om han havde haft sex med hende. Han svarede 

ja til begge dele. Hun sparkede ham, og så kontaktede hun politiet med det samme. Da hun 

vågnede havde hun stadig tøj på overkroppen. Men hendes gamacher og trusser var trukket 

ned til knæene. Hun spurgte ham, om han havde haft sex med hende, for hun ville gerne vide, 

hvad han havde gjort. Han svarede bare ja. Der var noget slim omkring hendes skridt. Hun 

rørte ikke ved det. Det var kun uden på hende, at der var slim. Hun var ikke øm. T sad ret op 

og ned. Hun lå selv på sofaen.  

 

Hun aldrig har flirtet med T, eller kysset ham. Hun har aldrig fået ham til at tro, at hun ville 

score ham. Hun ved godt, hvordan sæd ser ud. Hun var i tvivl om, hvorvidt det var slim eller 

sæd. Hun mærkede med fingrene, at der var slimet.  

 

Landsrettens begrundelse og resultat 

T har erkendt, at han har rørt ved Fs skridt, men hun sov, og at han således har tilsneget sig 

anden kønslig omgang, jf. kriminallovens § 77, stk. 1, nr. 2. Han har nægtet sig skyldig i 

tilsnigelse til samleje.  

 

Mod tiltaltes benægtelse af, at han har tilsneget sig samleje med F finder landsretten, at an-

klagemyndigheden ikke har ført det til domfældelse nødvendige bevis. Landsretten har ved 

vurderingen heraf lagt betydelig vægt på Ts egen forklaring om det passerede, der ikke imø-

degås af oplysningerne i de retsgenetiske erklæringer. Landsretten har herved lagt betydelig 

vægt på, at der alene er fundet sæd fra T omkring vaginalindgangen, og således ikke bevisligt 

længere inde i skeden, hvilket er i overensstemmelse med det af T forklarede om, at han med 

sæd på fingrene fortsatte med at berøre F, og at han alene berørte hende med sine fingre. 

Landsretten har endvidere lagt vægt på, at Fs trusser og gamacher kun var trukket ned til over 

knæet, at hun ikke var øm i kønsdelene, og at hun, ifølge sin egen forklaring, alene mærkede 

slim udvendigt.  

 

Det findes således ikke bevist, at der har fundet et samleje sted.  

 

Det bemærkes, at F ifølge oplysningerne i den retsgenetiske erklæring havde menstruation på 

gerningstidspunktet, og at der ikke er fundet spor heraf på hverken Ts fingre eller penis. På 

den baggrund har landsretten ikke fundet det bevist, at T har haft sine fingre inde i Fs vagina. 

Han findes på den baggrund alene skyldig i at have berørt hende uden på skridtet, og i området 

omkring vaginalindgangen, i overensstemmelse med sin egen erkendelse heraf.  
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Foranstaltningen findes efter en konkret vurdering at burde fastsættes til 60 dages anbringelse 

i anstalt, der gøres betinget med en prøvetid på 2 år. Landsretten har ved fastsættelsen heraf 

lagt vægt på karakteren af den begåede handling, og på oplysningerne om, at tiltalte er tidli-

gere ustraffet.  

 

Henset til, at T er frifundet for at have tilsneget sig samleje, findes tortgodtgørelsen til F pas-

sende at kunne fastsættes til 10.000 kr.  

 

Efter retsplejelovens § 480, stk. 1, betaler statskassen sagens omkostninger.  

 

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

 

Kredsrettens dom ændres, således at foranstaltningen nedsættes til 60 dages anbringelse i an-

stalt, der gøres betinget med en prøvetid på 2 år.  

 

Statskassen betaler sagens omkostninger. 

 

 

 

 

Mette Munck Grønbæk  

 

 


