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Domsresuméer fra årgang 2015 til 2019
Dette dokumentet indeholder Grønlands Landsrets domsresumeer. Dokumentet opdateres løbende.
Brug dokumentets standardsøgefunktion og find domsresuméer, der indeholder dit søgeord.
I hvert domsresumé står dommens afgørelsesdato og sagsnummer, som du skal bruge, når du skal finde
dommen i sin helhed. Dommene ligger på domstolenes hjemmeside her:
http://www.gl.dk.domstol.dk/groenland/groenlandslandsret/domssamling/
På ovenstående link skal du klikke ind på det årstal som dommen er afgjort i. Herefter finder du måneden
som dommen er afsagt i, og til sidst kan du ud fra datoen og sagsnummeret finde selve dommen.

Dette dokument, er en midlertidig løsning på et søgeværktøj til søgning efter landsrettens domme. Har du
spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Grønlands Landsret pr. mail: post.landsret@domstol.gl

K 018/19 Betinget anstaltsanbringelse for vold stadfæstet i sag med lang sagsbehandlingstid
Sagen kort fortalt
En 40-årig mand var af Sermersooq Kredsret idømt betinget anstaltsanbringelse i 3 måneder med en
prøvetid på 1 år for i 2016 at have taget kvælertag på sin daværende kæreste.
Kredsrettens dom blev anket af tiltalte.
Landsrettens resultat
Efter forklaringerne fra parterne og de lægelige oplysninger i sagen, fandt landsretten det bevist, at tiltalte
havde taget kvælertag på forurettede.
Da tiltalte tidligere var dømt for vold, og da forholdet i denne sag var begået i tilsynstiden for en dom til
samfundstjeneste, skulle foranstaltningen som udgangspunkt fastsættes til ubetinget anstaltsanbringelse.
På grund af den lange sagsbehandlingstid, der ikke skyldtes tiltaltes forhold, fandt landsretten dog, at der
burde idømmes en mildere foranstaltning.
På den baggrund nåede landsretten frem til at stadfæste kredsrettens dom.
Afgørelsesdato
Dommen blev afsagt af Grønlands Landsret den 16. april 2019.
Yderligere information
Dommen kan læses i sin helhed under Grønlands Landsrets afgørelser 2019.

K 016/19 Dom i sag om bl.a. trusler mod børn blev stadfæstet
Sagen kort fortalt
En 46-årig mand var af Sermersooq Kredsret anset skyldig i vold mod sin samlever, samt frihedsberøvelse
og trusler overfor sin samlever og deres tre mindreårige børn.

Senest opdateret 5. august 2019

Tiltalte blev af kredsretten idømt 120 timers samfundstjeneste med en længstetid på 1 år og 6 måneder og
undergivet tilsyn af kriminalforsorgen.
Kredsrettens dom blev anket til landsretten af anklagemyndigheden med påstand om skærpelse.
Landsrettens resultat
Landsretten frifandt tiltalte for vold mod samleveren. Tiltalte huskede ikke episoden, vidnet havde ikke set
slaget, og samleveren havde ikke afgivet forklaring i retten. Landsretten fandt herefter, at der ved
bedømmelse af beviserne i voldsforholdet var begået en åbenbar fejl, jf. retsplejelovens § 548, stk. 2, nr. 4.
I foranstaltningsspørgsmålet fandt landsretten ikke tilstrækkeligt grundlag for at ændre den af kredsrettens
idømte foranstaltning og stadfæstede kredsrettens dom, dog således at samfundstjenesten skulle opfyldes
inden for en længstetid på 10 måneder og tiltalte skulle undergives tilsyn af kriminalforsorgen i 2 år.
Afgørelsesdato
Dommen blev afsagt af Grønlands Landsret den 30. april 2019.
Yderligere information
Dommen kan læses i sin helhed under Grønlands Landsrets afgørelser 2019.

K 026/19 Landsretten ændrede dom for manddrab til vold med døden til følge
Sagen kort fortalt
Under et drikkelag havde en dengang 24-årig kvinde stukket en mand i brystet med en køkkenkniv, hvilket
medførte, at han kort tid efter afgik ved døden.
Sermersooq Kredsret dømte kvinden for overtrædelse af kriminallovens § 86, stk. 1 om manddrab og
idømte hende tidsubestemt behandling på dansk psykiatrisk hospital.
Kredsrettens dom blev anket af kvinden med påstand om, at hun skulle dømmes med for vold med døden
til følge.
Landsrettens resultat
Landsrettens afgjorde sagen med dissens. To af landsrettens dommere fandt det bevist, at kvinden havde
begået vold med døden til følge, og lagde vægt på bl.a. kvindens erkendelse og hendes sindstilstand på
gerningstidspunkt. En dommer fandt det bevist, at kvinden havde forsæt til at dræbe manden, og lagde
vægt på bl.a. at kvinden havde fulgt efter manden ud på en altan, hvor hun stak ham i brystet, og at hun
ganske kort tid efter vendte tilbage til stuen, hvor de øvrige gæster befandt sig, uden at gøre opmærksom
på, at nu afdøde havde brug for hjælp.
Landsretten afsagde dom efter flertallet og fandt kvinden skyldig i vold med døden til følge.
Dommerne var enige om foranstaltningen, som blev fastsat til anbringelse på psykiatrisk hospital i
Danmark. Dommerne lagde vægt på bl.a., at hun havde haft gavn af de højt strukturerede rammer og den
miljøterapi, der var på det psykiatriske hospital i Danmark, hvor hun havde været surrogatanbragt under
sagens behandling.
Afgørelsesdato
Dommen blev afsagt af Grønlands Landsret den 17. april 2019.
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Yderligere information
Dommen kan læses i sin helhed under Grønlands Landsrets afgørelser 2019.

K 198/18 Værtshusmedarbejder idømt 60 timers samfundstjeneste for underslæb
Sagen kort fortalt
En 24-årig mand havde efter arbejde på et værtshus, taget aftenenes omsætning med hjem samt
værtshusets bærbare computer og to harddiske. I løbet af weekenden var pengene fra omsætningen
forsvundet.
Den 24-årige mand var af Sermersooq Kredsret anset skyldig i overtrædelse af kriminiallovens § 106, stk. 1,
nr. 1 om underslæb og frifundet for en tiltale om tyveri. Han blev idømt anbringelse i anstalt i 60 dage.
Kredsrettens dom blev anket af tiltalte.
Landsrettens resultat
Landsretten var enig med kredsretten i, at tiltalte skulle frifindes for tyveri, da computeren, harddiskene og
pengene normalt ikke blev i værtshuset efter lukketid.
Landsretten fandt det bevist, at tiltalte havde begået underslæb, som beskrevet i anklageskriftets forhold 2.
Blandt andet fordi tiltalte havde forklaret, at pengene forsvandt i løbet af weekenden, hvor de var i hans
varetægt, og efter forklaringerne fra sagens øvrige vidner.
Foranstaltningen blev fastsat til samfundstjeneste i 60 timer med en længstetid på 1 år.
Landsretten lagde vægt på, at der var tale om berigelseskriminalitet, hvor tiltalte havde tilegnet sig 7.000
kroner. Da forbrydelsen var begået i prøvetiden for en betinget anstaltsanbringelse for ligeartet
kriminalitet, fandt landsretten ikke en betinget dom for passende. Henset til sagens karakter og tiltaltes
personlige forhold, fandt landsretten, at en ubetinget anstaltsanbringelse ikke var nødvendig.
Afgørelsesdato
Dommen blev afsagt af Grønlands Landsret den 17. april 2019.
Yderligere information
Dommen kan læses i sin helhed under Grønlands Landsrets afgørelser 2019.

K 197/18 Lang sagsbehandlingstid og tiltaltes gode personlige forhold gav mildere foranstaltning
Sagen kort fortalt
En 41-årig mand var af Sermersooq Kredsret idømt 3 måneders anstaltsanbringelse for vold og trusler.
Forholdene var begået i 2017, hvor tiltalte havde sparket sin daværende kæreste flere gange, så hun bl.a.
brækkede et ribben. To måneder efter voldsforholdet, havde tiltalte sendt sms-beskeder til kvinden med
trusler om vold.
Kredsrettens dom blev anket af tiltalte med påstand om frifindelse for trusler.
Landsrettens resultat
Landsretten var enig med kredsretten i, at tiltalte havde overtrådt kriminallovens § 98 om trusler.
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Landsretten lagde vægt på sms-beskedernes ordlyd, samt at tiltalte havde sendt sms-beskederne to
måneder efter, at han havde udsat hende for alvorlig vold.
Foranstaltningen blev fastsat til 80 timers samfundstjeneste med en længstetid på 1 år samt tilsyn i 1 år og
6 måneder. I formildende retning lagde dommerne vægt på tiltaltes gode personlige forhold, og den lange
sagsbehandlingstid på omkring 1 år og 5 måneder, hvilket var for lang tid i en sag om vold.
Afgørelsesdato
Dommen blev afsagt af Grønlands Landsret den 17. april 2019.
Yderligere information
Dommen kan læses i sin helhed under Grønlands Landsrets afgørelser 2019.

K 049/19 40 timers samfundstjeneste i sag om kønsligt forhold til barn stadfæstet
Sagen kort fortalt
En 23-årig mand var af Sermersooq Kredset idømt samfundstjeneste i 40 timer for kønsligt forhold til barn.
Manden der på gerningstidspunktet var 22 år, blev dømt for fire tilfælde af samleje med en 14-årig pige,
mens de havde været i et kæresteforhold.
Kredsrettens dom blev anket af anklagemyndigheden.
Landsrettens resultat
Landsretten stadfæstede kredsrettens dom.
I sin begrundelse anfører landsretten, at den er enig med anklagemyndigheden i, at foranstaltningen for
overtrædelse af kriminallovens § 79 som udgangspunkt bør fastsættes til ubetinget anstaltsanbringelse, når
tiltalte på gerningstidspunktet er 22 år eller ældre. Landsretten fandt dog ligesom kredsretten, at
udgangspunktet burde fraviges i denne sag, blandt andet fordi tiltalte ikke fremtrådte som alderssvarende.
Afgørelsesdato
Dommen blev afsagt af Grønlands Landsret den 10. april 2019
Yderligere information
Dommen kan læses i sin helhed under Grønlands Landsrets afgørelser 2019.

K 145/19 Beslutning om løsladelse af en anholdt stadfæstet
Sagen kort fortalt
Sermersooq Kredsrets beslutning af 12. juni 2019 om at løslade en person, der var sigtet for overtrædelse
af lov om euforiserende stoffer, blev af anklagemyndigheden kæret til landsretten. Landsretten løslod den
14. juni 2019 pågældende.
Landsretten udtalte, at tilbageholdelse efter den grønlandske retsplejelovs § 359, stk. 2, må forudsætte, at
der konkret foreligger et forhold, som ved endelig dom må forventes at føre til en foranstaltning på mindst
1 års ubetinget anstaltsanbringelse.
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Afgørelsesdato
Beslutningen blev afsagt af Grønlands Landsret den 14. juni 2019.
Yderligere information
Beslutningen kan læses i sin helhed under Grønlands Landsrets afgørelser 2019.

K 019/19 30 dage i anstalt til 62-årig for blufærdighedskrænkelse mod 11-årig plejedatter
Sagen kort fortalt
En 62-årig mand var af Qeqqa Kredsret blevet dømt for overtrædelse af kriminallovens § 84 om
blufærdighedskrænkelse, ved at have befølt en 11-årig pige i skridtet uden på tøjet. Pigen var anbragt som
plejebarn hos tiltalte. Tiltalte havde tidligere været idømt 3 måneders anstaltsanbringelse for kønsligt
forhold til barn under 15 år.
Tiltalte blev af kredsretten idømt en fællesforanstaltning på anstaltsanbringelse i 4 måneder samt betaling
af tortgørelse til de forurettede.
Kredsrettens dom blev anket af tiltalte med påstand om frifindelse.
Landsrettens resultat
Efter kredsrettens behandling af sagen havde tiltalte afsonet den tidligere dom på 3 måneders
anstaltsanbringelse. Landsretten idømte derfor en foranstaltning, som var adskilt fra tiltaltes tidligere dom.
Sagen blev afgjort med dissens, idet to af landsrettens dommere fandt tiltalte skyldig i den rejste tiltale. En
dommer fandt ikke tiltalen bevist med tilstrækkelig sikkerhed.
Der blev afsagt dom efter flertallet og tiltalte blev idømt anstaltsanbringelse i 30 dage, samt betaling af
5.000 kroner i tortgodtgørelse til forurettede.
Landsretten lagde blandt andet vægt på den betydelige aldersforskel mellem forurettede og tiltalte samt at
forurettede var tiltaltes plejebarn.
Afgørelsesdato
Dommen blev afsagt af Grønlands Landsret den 5. juni 2019.
Yderligere information
Dommen kan læses i sin helhed under Grønlands Landsrets afgørelser 2019.

K 035/19 Formildende foranstaltning til tiltalt i hashsag
Sagen kort fortalt
En 35-årig mand var af Sermersooq Kredsret dømt for to tilfælde af indsmugling af hash med henblik på
videresalg, besiddelse af dopingmidler og narkotikahæleri. Han blev idømt anbringelse i anstalt i 2 år og 4
måneder, konfiskation af 2.996 gram hash og 706.500 kroner. Endvidere blev han dømt til at betale sagens
omkostninger.
Kredsrettens dom blev anket af tiltalte med påstand om blandt andet delvis frifindelse i narkotikahæleri.
Landsrettens resultat
Landsretten fandt det bevist, at tiltalte var skyldig i narkotikahæleri vedrørende et beløb svarende til
586.500 kroner. Dommerne lagde vægt på bl.a. tiltaltes erkendelse og fremlagte bankoplysninger.
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Landsretten var enig med parterne i, at det ikke var bevist, at et beløb på 120.000 kroner stammede fra
narkotikahæleri, og frifandt manden for denne del af tiltalen. Landsretten lagde vægt på de fremlagte
dokumenter vedrørende overdragelse af en bil.
Landsretten stadfæstede kredsrettens dom om konfiskation, med den ændring, at det konfiskerede beløb
blev nedsat til 586.500 kroner.
Foranstaltningen fastsatte landsretten til anbringelse i anstalt i 2 år og 2 måneder. Landsretten lagde vægt
på almindelig praksis for foranstaltninger i lignende sager, og i skærpende retning lagde landsretten vægt
på, at der havde været tale om organiseret kriminalitet, hvor tiltalte havde haft en central rolle.
Da foranstaltningen blev formildet i forhold til kredsrettens dom, og da tiltalte blev frifundet for en del af
påstanden om narkotikahæleri, fandt landsretten, at statskassen skulle betale sagens omkostninger.
Afgørelsesdato
Dommen blev afsagt af Grønlands Landsret den 27. februar 2019.
Yderligere information
Dommen kan læses i sin helhed under Grønlands Landsrets afgørelser 2019.

K 196/18 Foranstaltningsændringssag, foranstaltning ændret
Sagen kort fortalt
Landsretten ændrede Sermersooq Kredsrets beslutning af 23. oktober 2018 om ophævelse af
foranstaltning. Landsretten besluttede at opretholde den foranstaltning, der blev idømt ved Grønlands
Landsret dom af 18. oktober 1991. Ved dommen var domfældte idømt ubestemt tid i en psykiatrisk ledet
anstalt under Kriminalforsorgen i Danmark for manddrab.
Landsretten lagde blandt andet vægt på, at domfældte afsonede sin tredje dom for drab, og at han efter de
erklæringer, der var udarbejdet i sagen, fortsat frembød nærliggende fare for andres liv, legeme, helbred
eller frihed. Endvidere var der ikke andre institutioner i Grønland end Anstalten for Domfældte, der kunne
tilbyde de rammer og den sikkerhed, der måtte anses for nødvendige.
Afgørelsesdato
Beslutningen blev afsagt af Grønlands Landsret den 3. juni 2019.
Yderligere information
Beslutningen kan læses i sin helhed under Grønlands Landsrets afgørelser 2019.

K 204/18 Dom ændret til 10 dages betinget anstaltsanbringelse for trussel mod betjent
Sagen kort fortalt
En 48-årig mand var af Sermersooq Kredsret anset skyldig i krænkelse af offentlig myndighed i et tilfælde,
ved at have fremsat trusler på livet overfor tre politiassistenter under en igangværende politiaktion.
Kredsretten idømte ham 20 dages betinget anstaltsanbringelse med en prøvetid på 2 år.
Kredsrettens dom blev anket af tiltalte.
Landsrettens resultat
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Landsretten ændrede kredsrettens dom, og tiltalte blev dømt for at have truet én politiassistent med vold.
Landsretten idømte tiltalte 10 dages betinget anstaltsanbringelse med en prøvetid på 1 år.
Landsretten fandt det bevist, at tiltalte truede med at skyde en politibetjent som beskrevet i
anklageskriftet. Landsretten fandt det ikke bevist, at to andre politiassistenter også havde følt sig truet.
I foranstaltningsspørgsmålet lagde landsretten på den ene side vægt på alvorligheden af forbrydelsen, på
den anden side tog landsretten hensyn til, at tiltalte var i en særlig sindsstemning, da politiaktionen var
rettet mod hans bror, der efter det oplyste på tidspunktet havde truet med selvmord.
Afgørelsesdato
Dommen blev afsagt af Grønlands Landsret den 21. januar 2019.
Yderligere information
Dommen kan læses i sin helhed under Grønlands Landsrets afgørelser 2019.

K 203/18 22-årig fik ændret dom om anstaltsanbringelse til samfundstjeneste
Sagen kort fortalt
En 22-årig mand var af Qeqqa Kredsret anset i skyldig i tyveri i et tilfælde efter kriminallovens § 102 og
idømt anstaltsanbringelse i 3 måneder.
Den tiltalte havde stjålet penge fra sin arbejdsplads. Pengene brugte han primært til at spille på Oddset
med.
Kredsrettens dom blev anket af tiltalte.
I landsretten blev sagen behandlet som en udmålingsanke.
Landsrettens resultat
Landsretten ændrede kredsrettens dom således, at tiltalte blev idømt 80 timers samfundstjeneste.
Endvidere fastsatte landsretten vilkår om, at tiltalte skulle rette sig efter Kriminalforsorgens bestemmelse
om behandling mod ludomani.
I sin begrundelse henså landsretten til tiltaltes unge alder, at han var ustraffet og i øvrigt havde gode
personlige forhold. Endvidere henså landsretten til tiltaltes egen erkendelse af, at han ikke ved egen hjælp
kunne stoppe med at spille for at vinde penge.
Afgørelsesdato
Dommen blev afsagt af Grønlands Landsret den 22. januar 2019.
Yderligere information
Dommen kan læses i sin helhed under Grønlands Landsrets afgørelser 2019.

K 077/18 Aapparmik pinngitsaaliilluni atoqatiginneriaraluarnermut qaammatini qulingiluani
inissiisarfimmiittussanngortitsineq utaqqisitaq
Suliaq naatsumik oqaluttuaralugu
Angut 56-inik ukiulik nuliaminik pinngitsaaliilluni atoqatiginneriarnermut Qaasuitsup Eqqartuussisoqarfiani
pisuutinneqarpoq eqqartuunneqarlunilu qaammatini arfinilinni inissiisarfimmiittussanngortinneqarluni
utaqqisitamik ukiuni pingasuni misiligaaffiliinertalimmik.
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Eqqartuussisoqarfiup eqqartuussutaa unnerluussisussaatitaasunit suliareqqitassanngortinneqarpoq.
Nunatta Eqqartuussisuuneqarfiata inerniliinera
Eqqartuussisoqarfiup eqqartuussutaa Nunatta Eqqartuussisuuneqarfiata allanngortippaa
unnerluutigineqartorlu eqqartuullugu qaammatini qulingiluani inissiisarfimmiittussanngortillugu ukiuni
marlunni misiligaaffiliinertalimmik.
Nunatta Eqqartuussisuuneqarfiata tunngavilersuutimini oqaatigaa pinngitsaaliilluni
atoqatiginneriaraluanermi ilaatigut tilluaasoqarluni nakuusertoqarsimasoq. Taamaalilluni nunatta
eqqartuussisuuneqarfiata sulisaatsimik atuuttumik saniaoqqutitsinissaq tunngavissaqarsorinngilaa.
Suliasaaseq atuuttoq malillugu aapparmik pinngitsaaliilluni atoqatiginneriaraluarnermut qaammatini
qulingiluani inissiisarfimmiittussanngortitsisoqartarpoq.
Nunatta Eqqartuussisuuneqarfiata pineqaatissiissut qaqutigoorluinnartumik utaqqisitanngortippaa,
ilaatigut unnerluutigineqartoq pinerlineqartup nakorsaataanik nakkutiginnittarmat aamma pinerlineqartup
meeqqallu taanna isumakkeerfigisimammassuk. Nunatta Eqqartuussisuuneqarfiata piffissaq
misiligaaffiliussaq ukiunut marlunnut appartippaa, pisimasup qanoq ittuunera unnerluutigineqartullu
siornatigut pineqaatissinneqarnikuunnginnera eqqarsaatigalugit.
Ulloq aalajangiiffiusoq
Eqqartuussut Nunatta Eqqartuussisuuneqarfianit nalunaarutigineqarpoq ulloq 2. august 2018.
Attaveqarfissamik paasissutissat
Paasissutissanik amerlanerusunik imaluunniit eqqartuussutip tamarmiusup allassimaffianik perusukkaanni
Nunatta Eqqartuussisuuneqarfia attaveqarfigineqarsinnaavoq.

K 077/18 9 måneders betinget anstaltsanbringelse for forsøg på parvoldtægt
Sagen kort fortalt
En 56-årig mand var af Qaasutsoq Kredsret anset skyldig i forsøg på voldtægt af sin hustru og idømt 6
måneders anstaltsanbringelse med en prøvetid på 3 år.
Kredsrettens dom blev anket af anklagemyndigheden.
Landsrettens resultat
Landsretten ændrede kredsrettens dom og idømte tiltalte anbringelse i anstalt i 9 måneder med en
prøvetid på 2 år.
I sin begrundelse anførte landsretten, at der i karakteren af voldtægtsforsøget forelå vold i form af bl.a.
knytnæveslag. Dermed fandt landsretten ikke grundlag for at fravige praksis, som er anstalt i 9 måneder for
forsøg på parvoldtægt.
Helt undtagelsesvist gjorde landsretten foranstaltningen betinget, bl.a. fordi tiltalte passede forurettedes
medicin og forurettede og børnene havde tilgivet ham. Landsretten nedsatte prøvetiden til 2 år henset til
forholdets karakter og at tiltalte ikke tidligere var foranstaltet.
Afgørelsesdato
Dommen blev afsagt af Grønlands Landsret den 2. august 2018.
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Yderligere information
Dommen kan læses i sin helhed under Grønlands Landsrets afgørelser 2018.

K 079/18 Nakuusernermut siusinnerusukkut pisimasumut eqqartuussutaasimasoq ilanngullugu
qaammatini arfineq-marlunni ataatsimut pineqaatissiissut atuuttussanngortinneqartoq
Suliaq naatsumik oqaluttuaralugu
Eqqartuussisoqarfiup Sermersuup angut 40-nik ukiulik nakuusernermut pisuutippaa. Taassuma
inooqatigisimasani niaquatigut najungasuisalu nalaasigut tilluarsimavaa. Angut eqqartuussisoqarfimmi
eqqartuunneqarpoq qaammatini arfineq-marlunni inissiisarfimmiittussanngortinneqarluni,
ilanngunneqarluni eqqartuussut august 2014-imeersoq, taamanikkut ilaatigut nakuusernermut
eqqartuunneqarsimavoq qaammatini arfinilinni inissiisarfimmiittussanngortinneqarluni utaqqisitamik
ukiuni pingasuni misiligaaffiliinertalimmik.
Eqqartuussisoqarfiup eqqartuussutaa unnerluutigineqartumit suliareqqitassanngortinneqarpoq.
Nunatta Eqqartuussisuuneqarfiata inerniliinera
Pinerlineqartup ilisimannittullu nassuiaataat tunngavigalugit kiisalu nassuiaatit assinit
saqqummiunneqartumit taperserneqarmata, nunatta eqqartuussisuuneqarfiata uppernarsarneqarsoraa
unnerluutigineqartup pinerlineqartoq timaatigut sakkortuumik patissimagaa kiisalu kiinaatigut
tillussimagaa.
Imminut allatut ajornartumik illersortoqartariaqarsimanera pissutsiniluunniit sakkukillisaataasunik
atuuttoqarsimanera Nunatta Eqqartuussisuuneqarfiata tunuartippaa.
Nunatta Eqqartuussisuuneqarfianeersut isumaqatigiillutik Eqqartuussisoqarfiup Sermersuup
eqqartuussutaa atuuttussanngortippaat, taamaalilluni unnerluutigineqartoq eqqartuunneqarluni pisoq
nutaaq eqqartuussullu 2014-imeersoq ataatsimoortillugit pineqaatissinneqarluni, pisimasormi piffissap
misiligaaffiliussap iluani pisimavoq.
Ulloq aalajangiiffiusoq
Eqqartuussut Nunatta Eqqartuussisuuneqarfianit nalunaarutigineqarpoq ulloq 1. august 2018
Attaveqarfissamik paasissutissat
Paasissutissanik amerlanerusunik perusukkaanni Nunatta Eqqartuussisuuneqarfia
attaveqarfigineqarsinnaavoq.
Nunatta Eqqartuussisuuneqarfiata eqqartuussutaa (pdf)
Eqqartuussisoqarfiup eqqartuussutaa (pdf)
Eqqartuussisoqarfiup eqartuussutaa, nassuiaatit (pdf)

K 079/18 7 måneder i anstalt for vold som fællesstraf med tidligere voldsdom blev stadfæstet
Sagen kort fortalt
En 40-årig mand var af Sermersooq Kredsret anset skyldig i vold, ved at have tildelt sin tidligere samlever
knytnæveslag i hovedet og ved ribbenene. Manden blev af kredsretten idømt 7 måneders
anstaltsanbringelse som fællesstraf med en dom fra august 2014, hvor han for blandt andet vold var idømt
en betinget dom på 6. måneder med en prøvetid på 3 år.
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Kredsrettens dom blev anket af tiltalte.
Landsrettens resultat
På baggrund af forklaringerne fra forurettede og et vidne, samt at forklaringerne havde støtte i fremlagte
fotos, fandt landsretten det bevist, at tiltalte i hvert fald havde slået forurettede en gang hårdt mod
kroppen og havde tildelt hende et knytnæveslag i ansigtet.
Landsretten afviste, at der kunne foreligge nødværge eller formildende omstændigheder.
En enig landsret stadfæstede Sermersooq Kredsrets dom, således at tiltalte blev idømt en fælles straf
mellem det nye forhold og dommen fra 2014, da forholdet var begået i prøvetiden.
Afgørelsesdato
Dommen blev afsagt af Grønlands Landsret den 1. august 2018
Yderligere information
Dommen kan læses i sin helhed under Grønlands Landsrets afgørelser 2018.

K 064/18 Tillinnermut qaammatini arfinilinni inissiisarfimmiittussanngortitsineq qaammatinut
pingasunut allanngortinneqartoq
Suliaq naatsumik oqaluttuaralugu
Angut 26-nik ukiulik qerisunik tilleriarnermut, kr. 85.000 missaannik aningaasivissuarmiit tillinnermut
pisiniarfimmilu sulisumik spillekuponip aningaasartaanik tunniunneqareernikunik tunniussititsinermigut
peqquserlunnermut Qeqqata Eqqartuussisoqarfianit pisuusutut isigineqarsimavoq. Taanna 26-nik ukiulik
ataasiarluni peqquserloqataanermut pinngitsuutinneqarpoq.
Taanna eqqartuussisoqarfimmit eqqartuunneqarsimavoq qaammatini arfinilinni
inissiisarfimmiittussanngortinneqarluni kiisalu taarsiissutinik akiliisussanngortinneqarluni.
Eqqartuussisoqarfiup eqqartuussutaa taanna unnerluutigineqartumit suliareqqitassanngortinneqarpoq.
Unnerluussisussaatitaasunit piumasaqaatigineqarpoq eqqartuussisoqarfiup eqqartuussutaa taanna
qaammatini pingasuni inissiisarfimmiittussanngortitsinermut allanngortinneqassasoq.
Nunatta Eqqartuussisuuneqarfiata inerniliinera
Nunatta Eqqartuussisuuneqarfiata eqqartuussut qaammatini pingasuni
inissiisarfimmiittussanngortitsinermut allanngortippaa tamatumalu saniatigut eqqartuussut
atuuttussanngortippaa.
Nunatta Eqqartuussisuuneqarfiata sakkortusaataasumik pingaartippaa qerisunik tillinnerup qanoq
ittuunera ingamillu aningaasivissuarmiit tillinneq, ilaatigut piliarineqarsimalluni allat marluk peqatigalugit
ullullu arlallit sioqqullugit pilersaarusiorneqarsimalluni, tassani unnerluutigineqartoq allatut
isumataarnissaminut piffissaqarluarsimalluni.
Eqqartuussisut sakkukillisaataasumik pingaartippaat unnerluutigineqartup siornatigut
pineqaatissinneqarnikuunnginnera aamma qerisunik tillinnermut 2015-imi septembarimi pisimasumut
tunngatillugu piffissaq suliap suliarineqarneranut atorneqarsimasoq.
Ulloq aalajangiiffiusoq
Eqqartuussut Nunatta Eqqartuussisuuneqarfianit nalunaarutigineqarpoq ulloq 20. juli 2018.
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Attaveqarfissamik paasissutissat
Paasissutissanik amerlanerusunik perusukkaanni Nunatta Eqqartuussisuuneqarfia
attaveqarfigineqarsinnaavoq.
Nunatta Eqqartuussisuuneqarfiata eqqartuussutaa (pdf)
Eqqartuussisoqarfiup eqqartuussutaa (pdf)
Eqqartuussisoqarfiup eqartuussutaa, nassuiaatit (pdf)

K 064/18 6 måneder i anstalt for tyveri blev ændret til 3 måneder i anstalt
Sagen kort fortalt
En 26-årig mand var af Qeqqata Kredsret anset skyldig i forsøg på tyveri af frysevarer, tyveri af ca. 85.000
kroner fra et pengeskab og bedrageri ved at have fået en butiksmedarbejder til at udbetale penge for en i
forvejen indløst spillekupon. Den 26-årige var blevet frikendt for medvirken til bedrageri i et tilfælde.
Han var af kredsretten blevet idømt anbringelse i anstalt i 6 måneder, samt betaling af erstatning.
Kredsrettens dom blev anket af tiltalte. Anklagemyndigheden havde påstået kredsrettens dom ændret til 3
måneders anstaltsanbringelse.
Landsrettens resultat
Landsretten ændrede dommen til 3 måneders anbringelse i anstalt og stadfæstede i øvrigt dommen.
I skærpende retning lagde landsretten vægt på karakteren af tyveriet af frysevarer og særligt tyveriet fra
pengeskabet, der bl.a. var begået i forening med to andre og planlagt flere dage før, hvor tiltalte havde haft
god tid til at komme på bedre tanker.
I formildende retning lagde retten vægt på at tiltalte ikke tidligere havde været foranstaltet og
sagsbehandlingstiden vedr. tyveriet af frysevarerne, der var begået i september 2015.
Afgørelsesdato
Dommen blev afsagt af Grønlands Landsret den 20. juli 2018.
Yderligere information
Dommen kan læses i sin helhed under Grønlands Landsrets afgørelser 2018.
K 070/18 Nakuuserneq pillugu eqqartuussisuusut assigiinngitsumik isummerlutik eqqartuussutaanni
qaammatini sisamani inissiisarfimmiittussanngortitsisoqartoq
Suliaq naatsumik oqaluttuaralugu
Angut 61-inik ukiulik Eqqartuussisoqarfimmit Sermersuumit ataasiarluni nakuusernermut
pisuutinneqarpoq, taamanikkut inooqatigisimasaminut annersaasimalluni. Angut inooqatiminut tassunga
marloriarluni nakuusersimanermut eqqartuussaasareersimavoq.
Unnerluutigineqartoq eqqartuussisoqarfimmi eqqartuunneqarpoq qaammatini sisamani
inissiisarfimmiittussanngortinneqarluni.
Eqqartuussisoqarfiup eqqartuussutaa unnerluutigineqartumit suliareqqitassanngortinneqarpoq
piumasaqaatigineqarluni inissiisarfimmiittussanngortitsineq utaqqisitanngortinneqassasoq.
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Nunatta Eqqartuussisuuneqarfiata inerniliinera
Nunatta Eqqartuussisuuneqarfiata eqqartuussuteqarnerani eqqartuussisuusut assigiinngitsumik
isummerput. Eqqartuussisuusut marluk taasipput eqqartuussisoqarfiup eqqartuussutaa qaqutigoortumik
allanngortinneqassasoq qaammatini sisamani inissiisarfimmiittussanngortitsinermut utaqqisitamut.
Tamanna pivoq unnerluutigineqartup inuttut atugai tunngavigalugit, ilanngullugu eqqarsaatigineqarluni
taanna pukusummigut suliaritinnermi kingunerisaanik aalassarluttunngorsimasoq.
Eqqartuussisuusup ataatsip eqqartuussisoqarfiup eqqartuussutaata atuuttussanngortitsinneqarnissaa
taasissutigaa, eqqarsaatigalugu nakuusernerup qanoq ittuunera kiisalu inummut tassungarpiaq
nakuusernermut inissiisarfimmiittussanngortinneqarluni eqqartuussaanerminiit qaammatit
sisamaanngitsulluunnii qaangiuttut nakuuseqqissimanera eqqarsaatigalugu.
Amerlanerussuteqarneq naapertorlugu eqqartuussuteqartoqarpoq, unnerluutigineqartorlu
eqqartuunneqarpoq qaammatini sisamani utaqqisitamik inissiisarfimmiittussanngortinneqarluni ukiuni
marlunni misiligaaffiliinertalimmik.
Ulloq aalajangiiffiusoq
Eqqartuussut Nunatta Eqqartuussisuuneqarfianit nalunaarutigineqarpoq ulloq 17. juli 2018.
Attaveqarfissamik paasissutissat
Paasissutissanik amerlanerusunik perusukkaanni Nunatta Eqqartuussisuuneqarfia
attaveqarfigineqarsinnaavoq.
Nunatta Eqqartuussisuuneqarfiata eqqartuussutaa (pdf)
Eqqartuussisoqarfiup eqqartuussutaa (pdf)
Eqqartuussisoqarfiup eqartuussutaa, nassuiaatit (pdf)

K070/18 Betinget anstaltsanbringelse i 4 måneder for vold i dom afsagt med dissens
Sagen kort fortalt
En 61-årig mand var af Sermersooq Kredsret anset skyldig i vold i 1 tilfælde, ved at have slået sin
daværende samlever. Manden var i forvejen dømt for 2 voldsforhold mod samme samlever.
Tiltalte var af kredsretten blevet idømt anbringelse i anstalt i 4 måneder.
Kredsrettens dom blev anket af tiltalte med påstand om betinget anstaltsanbringelse.
Landsrettens resultat
Landsrettens dom blev afsagt med dissens. To af dommerne voterede for, at kredsrettens dom
undtagelsesvist ændredes til betinget anstaltsanbringelse i 4 måneder. Dette på baggrund af tiltaltes
personlige forhold, herunder hans reducerede førlighed efter en operation i nakken.
En af dommerne voterede for stadfæstelse af kredsrettens dom, henset til voldens karakter samt at volden
blev begået under 4 måneder efter en dom til anbringelse i anstalt for vold mod samme person.
Der afsagdes dom efter flertallet, og tiltalte blev idømt betinget anstaltsanbringelse i 4 måneder med en
prøvetid på 2 år.
Afgørelsesdato
Dommen blev afsagt af Grønlands Landsret den 17. juli 2018.
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Yderligere information
Dommen kan læses i sin helhed under Grønlands Landsrets afgørelser 2018.

K 075/18 Nunatta Eqqartuussisuuneqarfia nakuuserneq pillugu suliami pineqaatissiissummik
sukannernerulersitsivoq
Suliaq naatsumik oqaluttuaralugu
Angut 38-nik ukiulik nakuusernermut Qeqqata Eqqartuussisoqarfianit pisuutinneqarpoq, inooqatini
tunuatigut marluk-pingasoriarlugu sakkortuumik tillussimallugu. Eqqartuussisoqarfiup taanna
eqqartuuppaa mianersoqqussummik tunillugu.
Eqqartuussisoqarfiup eqqartuussutaa unnerluussisussaatitaasunit suliareqqitassanngortinneqarpoq
piumasaqaatigineqarluni eqqartuussisoqarfiup eqqartuussutaa sukannernerulersinneqassasoq.
Nunatta Eqqartuussisuuneqarfiata inerniliinera
Nunatta Eqqartuussisuuneqarfiata nakuuserneq ima sakkukitsiginngimmat mianersoqqussuteqarnikkut
aalajangiivigineqarsinnaasorinngilaa. Aamma pinerlineqartup unnerluutigineqartup panianut
torersaaqqusisimanera unnerluutigineqartullu nerrivimmik igalaaminermik uppititsisooreernerata kingorna
paniata igalaaminermut kilersimanera Nunatta Eqqartuussisuuneqarfiata sakkukillisaataasorinngilaa.
Unnerluutigineqartoq siornatigut eqqartuussaanikuunngimmat nunatta eqqartuussisuuneqarfiata
eqqartuussut utaqqisitaq unnerluutigineqartup inatsisinik unioqqutitseqqinnaveersaartinneqarnissaanut
naammattuusoraa.
Tamanna tooqammavigalugu eqqartuussisoqarfiup eqqartuussutaa Nunatta Eqqartuussisuuneqarfiata
allanngortippaa unnerluutigineqartorlu eqqartuunneqarpoq ulluni 30-ni
inissiisarfimmiittussanngortinneqalruni utaqqisitamik ukiumi ataatsimi misiligaaffiliinertalimmik.
Ulloq aalajangiiffiusoq
Eqqartuussut Nunatta Eqqartuussisuuneqarfianit nalunaarutigineqarpoq ull16. juli 2018.
Attaveqarfissamik paasissutissat
Paasissutissanik amerlanerusunik perusukkaanni Nunatta Eqqartuussisuuneqarfia
attaveqarfigineqarsinnaavoq.
Nunatta Eqqartuussisuuneqarfiata eqqartuussutaa (pdf)
Eqqartuussisoqarfiup eqqartuussutaa (pdf)
Eqqartuussisoqarfiup eqartuussutaa, nassuiaatit (pdf)

K 075/18 Landsretten skærpede foranstaltningen i voldssag
Sagen kort fortalt
En 38-årig mand var af Qeqqata Kredsret fundet skyldig i vold, ved at have givet sin samlever 2-3 kraftige
knytnæveslag i ryggen. Kredsretten idømte ham en advarsel.
Kredsrettens dom blev anket af anklagemyndigheden, med påstand om skærpelse af kredsrettens dom.
Landsrettens resultat
Landsretten fandt ikke, at volden var af en sådan særlig ringe grovhed, at den kunne afgøres med en
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advarsel. Endvidere fandt landsretten det ikke formildende, at forurettede havde stillet krav om, at tiltaltes
datter skulle rydde op efter sig og at datteren havde skåret sig på et glasskår, efter at tiltalte var kommet til
at vælte et glasbord.
Da tiltalte ikke var tidligere dømt, fandt landsretten en betinget dom tilstrækkelig til at afholde tiltalte fra
yderligere lovovertrædelser.
På den baggrund ændrede landsretten kredsrettens dom og tiltalte blev idømt 30 dages anstaltsanbringelse
med en prøvetid på 1 år.
Afgørelsesdato
Dommen blev afsagt af Grønlands Landsret den 16. juli 2018.
Yderligere information
Dommen kan læses i sin helhed under Grønlands Landsrets afgørelser 2018.

K 082/18 Panissamik atoqatiginninnermut allatullu tiinganermut qaammatini tallimani
inissiisarfimmiittussanngortitsilluni ataatassamut eqqartuussut atuuttussanngortinneqartoq
Suliaq naatsumik oqaluttuaralugu
Angut 27-nik ukiulik pisimasoq 1-imi panissaminik 12-inik ukiulimmik atoqateqarsimanermut allatullu
tiingaffiginnissimanermut Qaasuitsup Eqqartuussisoqarfianit pisuutinneqarsimavoq. Eqqartuussisoqarfiup
angut pisimasoq 2-mi 3-milu pinngitsuutippaat, taakku tassaapput meeqqanut allanut marlunnut
tiingaffiginninnerit. Angut eqqartuunneqarpoq qaammatini tallimani
inissiisarfimmiittussanngortinneqarluni.
Eqqartuussisoqarfiup eqqartuussutaa taanna unnerluutigineqartumit suliareqqitassanngortinneqarpoq
pinngitsuutitaanissaq piumasaqaatigineqarluni.
Nunatta Eqqartuussisuuneqarfiata inerniliinera
Eqqartuussisoqarfiup eqqartuussutaa Nunatta Eqqartuussisuuneqarfiata tamakkiisumik
atuuttussanngortippaa.
Ulloq aalajangiiffiusoq
Eqqartuussut Nunatta Eqqartuussisuuneqarfianit nalunaarutigineqarpoq ulloq 13. juli 2018.
Attaveqarfissamik paasissutissat
Paasissutissanik amerlanerusunik imaluunniit eqqartuussutip tamarmiusup allassimaffianik perusukkaanni
Nunatta Eqqartuussisuuneqarfia attaveqarfigineqarsinnaavoq.

K 082/18 Dom om 5 måneder i anstalt til stedfar for samleje og andet kønsligt forhold til steddatter
stadfæstet
Sagen kort fortalt
En 27-årig mand var af Qaasuitsoq Kredsret anset skyldig i forhold 1, som var samleje og andet kønsligt
forhold til en pige på 12 år, som han var stedfar til. Kredsretten frifandt manden i forhold 2 og 3 som var
kønsligt forhold til to andre børn. Han blev idømt anstaltsanbringelse i 5 måneder.
Kredsrettens dom blev anket af tiltalte med påstand om frifindelse.
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Landsrettens resultat
Landsretten stadfæstede kredsrettens dom i det hele.
Afgørelsesdato
Dommen blev afsagt af Grønlands Landsret den 13. juli 2018.
Kontaktinformation
For yderligere information eller en udskrift af dommen i sin helhed, kan Grønlands Landsret kontaktes.

K 067/18 Siorasaarineq pillugu suliap suliareqqitassanngortitap sivisuumik suliarineqarsimanera
sakkukillisaataasoq
Suliaq naatsumik oqaluttuaralugu
Angut 53-inik ukiulik aallaammik aallerniarnerarluni anguteqatimik aallaannilluni toqutsiniarluni 2014-imi
juunimi siorasaarsimanermut Qaasuitsup Eqqartuussisoqarfianit eqqartuunneqarsimavoq ulluni 30-ni
inissiisarfimmiittussanngortinneqarluni.
Eqqartuussisoqarfiup suliaq tigusimavaa 2014-imi juulimi eqqartuussuteqarsimallunilu 2017-imi maajimi.
Eqqartuussisoqarfiup eqqartuussutaa taanna unnerluutigineqartumit nunatta eqqartuussisuuneqarfianut
suliareqqitassanngortinneqarpoq. Nunatta Eqqartuussisuuneqarfiata suliaq tiguaa ulloq 25. april 2018.
Nunatta Eqqartuussisuuneqarfiata inerniliinera
Nunatta Eqqartuussisuuneqarfia ulluni 30-ni inissiisarfimmiittussanngortitsivoq utaqqisitamik ukiumi
ataatsimi misiligaaffiliinertalimmik.
Nunatta Eqqartuussisuuneqarfiata tunngavilersuutimini eqqaavai suliap sivisuumik
suliarineqarsimanera,unnerluutigineqartup atugaanik pissuteqanngitsumik, unnerluutigineqartullu inuttut
atugai ajunngitsut.
Ulloq aalajangiiffiusoq
Eqqartuussut Nunatta Eqqartuussisuuneqarfianit nalunaarutigineqarpoq ulloq 4. juli 2018.
Attaveqarfissamik paasissutissat
Paasissutissanik amerlanerusunik imaluunniit eqqartuussutip tamarmiusup allassimaffianik perusukkaanni
Nunatta Eqqartuussisuuneqarfia attaveqarfigineqarsinnaavoq.

K 067/18 Lang sagsbehandlingstid var formildende i ankesag om trusler
Sagen kort fortalt
En 53-årig mand var af Qaasuitsoq Kredsret idømt anbringelse i anstalt i 30 dage for i juni 2014 at have
truet en anden mand på livet, ved at sige, at han ville hente et gevær og skyde manden.
Kredsretten havde modtaget sagen i juli 2014, og afsagde dom i maj 2017.
Kredsrettens dom blev anket til landsretten af tiltalte. Landsretten modtog sagen den 25. april 2018.
Landsrettens resultat
Landsretten idømte betinget anstaltsanbringelse i 30 dage med en prøvetid på 1 år.
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I sin begrundelse anfører landsretten den lange sagsbehandlingstid, der ikke skyldes tiltaltes forhold, og at
tiltalte havde gode personlige forhold.
Afgørelsesdato
Dommen blev afsagt af Grønlands Landsret den 4. juli 2018.
Kontaktinformation
For yderligere information eller en udskrift af dommen i sin helhed, kan Grønlands Landsret kontaktes.

K 074/18 Nakuuserneq pillugu suliami pineqaatissiissut allanngortinneqarluni ulluni 40-ni
inissiisarfimmiittussanngortitsininngortinneqartoq
Suliaq naatsumik oqaluttuaralugu
Angut 26-nik ukiulik arnamik sakiaasigut ajatsisimanermut tulliatigullu talerperlikkut tilluinermut
Qaasuitsup Eqqartuussisoqarfianit eqqartuunneqarsimavoq ulluni 60-ini
inissiisarfimmiittussanngortinneqarluni utaqqisitamik ukiuni pingasuni misiligaaffiliinertalimmik.
Eqqartuussisoqarfiup eqqartuussutaa taanna unnerluussisussaatitaasunit suliareqqitassanngortinneqarpoq
sakkortusaanissaq piumasaqaatigineqarluni.
Nunatta Eqqartuussisuuneqarfiata inerniliinera
Nunatta Eqqartuussisuuneqarfiata eqqartuussut ulluni 40-ni inissiisarfimmiittussanngortitsinermut
allanngortippaa.
Sakkortusaataasutut nunatta eqqartuussisuuneqarfiata pingaartippaa unnerluutigineqartoq
nakuusernermut ukiut kingulliit pingasut ingerlaneranni pingasoriarluni eqqartuussaanikuusoq aamma
siornatigut eqqartuussaanermi kingorna pinerloqqipallattarsimasoq. Taamaattumik eqqartuussisut
pineqaatissiissutip utaqqisitanngortinneqarnissaa nakkutigisassanngortitsilluniluunniit
eqqartuussuteqarnissaq tunngavissaqarsorinngilaat.
Pinerlineqartup pisimasoq sioqqutitsiarlugu nerrivimmik unnerluutigineqartup tungaanut uppititsilluni
kamassaarisimanera sakkukillisaataasutut nunatta eqqartuussisuuneqarfiata pingaartippaa.
Ulloq aalajangiiffiusoq
Eqqartuussut Nunatta Eqqartuussisuuneqarfianit nalunaarutigineqarpoq ulloq 27. juni 2018.
Attaveqarfissamik paasissutissat
Paasissutissanik amerlanerusunik imaluunniit eqqartuussutip tamarmiusup allassimaffianik perusukkaanni
Nunatta Eqqartuussisuuneqarfia attaveqarfigineqarsinnaavoq.

K 074/18 Foranstaltning i voldssag blev ændret til 40 dage i anstalt
Sagen kort fortalt
En 26-årig mand var af Qaasuitsoq Kredsret idømt betinget anstaltsanbringelse i 60 dage med en prøvetid
på 3 år, for at have skubbet en kvinde i brystet og tildelt hende et knytnæveslag på højre side af tindingen.
Kredsrettens dom blev anket af anklagemyndigheden med påstand om skærpelse.
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Landsrettens resultat
Landsretten ændrede dommen til 40 dages anstaltsanbringelse.
I skærpende retning lagde landsretten vægt på at tiltalte havde været dømt for vold 3 gange i løbet af
seneste 3 år og at han havde haft hurtigt tilbagefald til kriminalitet efter tidligere domme. Derfor fandt
retten ikke grundlag for at gøre foranstaltningen betinget eller at idømme en dom til tilsyn.
I formildende retning lagde landsretten vægt på, at forurettede havde optrådt provokerende umiddelbart
før episoden, ved at have væltet et bord mod tiltalte.
Afgørelsesdato
Dommen blev afsagt af Grønlands Landsret den 27. juni 2018.
Yderligere information
Dommen kan læses i sin helhed under Grønlands Landsrets afgørelser 2018.

K 062/18 Anstaltsanbringelse gjort betinget i voldssag
Sagen kort fortalt
En 52-årig mand var af Sermersooq Kredsret idømt 30 dages ubetinget anstaltsanbringelse for overtrædelse
af Kriminallovens § 88 om vold, ved at have tildelt en anden mand et slag med knyttet hånd.
Kredsrettens dom blev anket af tiltalte.
Landsrettens resultat
Landsretten idømte betinget anstaltsanbringelse i 30 dage med en prøvetid på 1 år.
Efter kredsrettens bevisresultat lagde landsretten til grund, at der havde været tumult mellem de to mænd
som optakt til den episode, som denne sag handlede om. Under hensyn til sagens karakter og tiltaltes gode
personlige forhold gjorde landsretten anstaltsanbringelsen betinget.
Afgørelsesdato
Dommen blev afsagt af Grønlands Landsret den 20. juni 2018.
Kontaktinformation
For yderligere information eller en udskrift af dommen i sin helhed, kan Grønlands Landsret kontaktes.

K 072/18 9 måneder i anstalt for adskillige tyveriforhold samt kørsel uden førerret
Sagen kort fortalt
En 22-årig mand var af Sermersooq Kredsret anset skyldig i 18 tilfælde af tyveri, brugstyveri i 4 tilfælde
samt kørsel uden førerret i 2 tilfælde. Han blev idømt betinget anstaltsanbringelse i 10 måneder med
prøvetid på 3 år samt en tillægsbøde på 8.000 kr.
Kredsrettens dom blev anket af anklagemyndigheden med påstand om 10 måneders ubetinget
anstaltsanbringelse og en tillægsbøde.
Landsrettens resultat
Landsretten fandt ikke, at der var grundlag for at dømme en betinget dom, bl.a. fordi tiltalte flere gange
havde været foranstaltet for ligeartet kriminalitet.
Foranstaltningen blev fastsat til 9 måneders anstaltsanbringelse samt en tillægsbøde på 8.000 kr.

Senest opdateret 5. august 2019

Landsretten lagde vægt på karakteren og omfanget af tyverierne, og at tiltalte havde haft hurtigt tilbagefald
efter sin seneste dom for ligeartet kriminalitet.
Afgørelsesdato
Dommen blev afsagt af Grønlands Landsret den 15. juni 2018.

K 047/18 Angut qarasaasiatigut naapittarfimmi kannguttaalliorfiginnissimasutut pinngitsuutinneqartoq
Suliaq naatsumik oqaluttuaralugu
Qaasuitsup Eqqartuussisoqarfiata angut kannguttaalliorfiginninnermut pinngitsuutissimavaa. Angut usuup
tissartup assinganik arnamut Facebook Messenger aqqutigalugu nassiussinermigut
kannguttaalliorfiginninnermut unnerluutigineqarpoq.
Eqqartuussisoqarfiup eqqartuussutaa unnerluussisussaatitaasunit suliareqqitassanngortinneqarpoq.
Nunatta Eqqartuussisuuneqarfiata inerniliinera
Eqqartuussisut uppernarsisinngilaat unnerluutigineqartoq assimik pinerlineqartumut nassiussisuusimasoq,
Qaasuitsullu Eqqartuussisoqarfiata eqqartuussutaa atuuttussanngortippaat.
Nunatta Eqqartuussisuuneqarfiata tunngavilersuutimini oqaatigaa unnerluutigineqartup nassiussaq
pineqartoq ilisimasaqarfinngilluinnarneraraa. Arnaq nassiussamik tigusaqartoq
attaveqarfigisartagarinngilaa. Nunatta Eqqartuussisuuneqarfiata tunngaviutippaattaaq
unnerluutigineqartoq iliuuseqartoqarnerata nalaani taamaallaat allat qarasaasiaanniit imaluunniit tamanit
atorneqarsinnaasuniit Facebookimut isersinnaasimasoq. Taassuma qarasaasiakkut ilisarnaataa atorlugu
inuit allat nassiussisinnaasimapput, taanna iluamik qarasaasiamiit anisimanngippat.
Ulloq aalajangiiffiusoq
Eqqartuussut Nunatta Eqqartuussisuuneqarfianit nalunaarutigineqarpoq ulloq 7. juni 2018.
Attaveqarfissamik paasissutissat
Paasissutissanik amerlanerusunik imaluunniit eqqartuussutip tamarmiusup allassimaffianik perusukkaanni
Nunatta Eqqartuussisuuneqarfia attaveqarfigineqarsinnaavoq.

K 047/18 Mand frifundet for blufærdighedskrænkelse via socialt medie
Sagen kort fortalt
Qaasuitsoq Kredsret havde frifundet en mand for blufærdighedskrænkelse. Manden var tiltalt for
blufærdighedskrænkelse ved at have sendt et billede af et erigeret lem til en kvinde, via det sociale medie
Facebook Messenger.
Kredsrettens dom blev anket af anklagemyndigheden.
Landsrettens resultat
Retten fandt det ikke bevist, at det var tiltalte, der havde sendt billedet til forurettede, og stadfæstede
Qaasuitsoq Kredsrets dom.
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I sin begrundelse anførte landsretten, at tiltalte havde nægtet ethvert kendskab til den omhandlende
besked. Han havde ingen forbindelse til kvinden, der havde modtaget beskeden. Landsretten lagde
endvidere til grund, at tiltalte på gerningstidspunktet kun havde adgang til Facebook via enheder, der
tilhørte andre eller var offentligt tilgængelige. Det havde været muligt for andre personer, at sende
beskeder fra hans profil, hvis han ikke havde logget korrekt af.
Afgørelsesdato
Dommen blev afsagt af Grønlands Landsret den 7. juni 2018.
Kontaktinformation
For yderligere information eller en udskrift af dommen i sin helhed, kan Grønlands Landsret kontaktes.

K 051/18 Anmodning om ændring af anke blev afvist
Sagen kort fortalt
En person blev i april 2017 dømt i kredsretten og ankede dommen til landsretten som udmålingsanke.
Dagen før hovedforhandlingen i landsretten, anmodede forsvareren om, at anken skulle ændres til en
bevisanke. Til støtte for anmodningen anførte forsvareren blandt andet, at den forsvarer, der mødte i
kredsretten ikke var advokat, og at det efter praksis var muligt for en advokat at ændre påstanden i
ankesagen, samt at tiltalte ikke var forpligtet til at nedlægge sin påstand i forbindelse med anke.
Anklagemyndigheden protesterede mod ændring af anken.
Landsrettens resultat
Landsretten bestemte, at anken udelukkende skulle omfatte strafudmålingen.
Retten antog, at reglerne om anke skulle anvendes på samme måde, uanset om tiltalte i første instans har
været repræsenteret af en autoriseret forsvarer eller en advokat.
Videre anførte landsretten, at tiltalte efter domsafsigelse i kredsretten havde oplyst, at han ankede
dommen til formildelse, og denne påstand gentog han ved forkyndelsen af ankemeddelelsen.
Endvidere var anmodningen om bevisanken ikke afgivet rettidigt, jf. retsplejelovens § 536, og
overskridelsen af ankefristen var ikke begrundet i de omstændigheder, der var omfattet af retsplejelovens
§ 542, stk. 2.
Afgørelsesdato
Beslutningen blev afsagt af Grønlands Landsret den 6. juni 2018.
Yderligere information
Beslutningen kan læses i sin helhed under Grønlands Landsrets afgørelser 2018.

K 080/18 4 måneder i anstalt for kønslig udnyttelse stadfæstet
Sagen kort fortalt
En 67-årig mand var af Qaasuitsoq Kredsret idømt anstaltsanbringelse i 4 måneder, for kønslig udnyttelse af
en ung beboer på en skole for mentalt retarderede. Tiltalte var ansat som pædagogmedhjælper på skolen.
Manden blev også frakendt retten til at udføre arbejde, der indebærer plejefunktion eller andet samvær
med personer, der er anbragt i institution, opholdssted eller lignende i 3 år, samt dømt til at betale 20.000
kr. i tortgodtgørelse til forurettede.
Kredsrettens dom blev anket af tiltalte som udmålingsanke.
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Landsrettens resultat
Landsretten fandt kredsrettens foranstaltning passende og stadfæstede kredsrettens dom.
Landsretten begrundede blandt andet sin afgørelse med, at der var tale om flere tilfælde af samleje og at
der var meget stor aldersforskel på tiltalte og forurettede. Endvidere havde begge parter påstået
stadfæstelse af rettighedsfrakendelse, og tiltalte havde anerkendt kravet om tortgodtgørelse.
Afgørelsesdato
Dommen blev afsagt af Grønlands Landsret den 5. juni 2018.

K 255/17 Bøde for uforsvarligt arbejde med affald stadfæstet
Sagen kort fortalt
Kommuneqarfik Sermersooq var tiltalt for overtrædelse af reglerne om arbejdsmiljø ved at lade ansatte på
modtagerstationen i Paamiut håndtere sække med sammenpresset affald, uden at sikre, at arbejdet blev
udført sikkerhedsmæssigt forsvarligt.
Retten i Grønland havde fundet Kommuneqarfik Sermersooq skyldig i den rejste tiltale og havde idømt
kommunen en bøde på 25.000 kroner.
Kommunen ankede Retten i Grønlands dom til landsretten.
Landsrettens resultat
Landsretten fandt det bevist, at de ansatte løftede sække med en vægt på 50-70 kg som beskrevet i tiltalen.
Landsretten fandt det ubestridt, at den person, der havde det lokale ansvar for affaldshåndteringen den
pågældende dag, ikke havde påtalt, at løftemaskiner ikke blev anvendt.
På den baggrund stadfæstede landsretten Retten i Grønlands dom.
Afgørelsesdato
Dommen blev afsagt af Grønlands Landsret den 25. maj 2018.
Yderligere information
Dommen kan læses i sin helhed under Grønlands Landsrets afgørelser 2018.

K 043/18 2 måneder i anstalt samt betaling af bøde og erstatning i sag om tyveri, databedrageri og vold
stadfæstet
Sagen kort fortalt
En mand havde uberettiget fået overleveret et betalingskort, der tilhørte en beboer på mandens samlevers
arbejdsplads, og havde hævet 7.000 kroner fra kortet. Endvidere havde han tildelt sin samlever adskillige
knytnæveslag i ansigtet, hvorved hun bl.a. havde fået kæbebrud.
Qaasuitsoq Kredsret havde anset tiltalte skyldig i tyveri, databedrageri og vold. Han var idømt 2 måneders
anstaltsanbringelse og en tillægsbøde på 3.000 kroner. Endvidere blev han dømt til at betale 1.100 kroner i
erstatning in solidum med samleveren.
Kredsrettens udmåling af foranstaltningen blev anket af tiltalte.
Landsrettens resultat
Af de grunde, der var anført af kredsretten, fandt landsretten, at de idømte foranstaltninger og
erstatningen var passende fastsat, og stadfæstede kredsrettens dom.
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Landsretten fandt, at da tiltalte tidligere var dømt for ligeartet kriminalitet, var der ikke grundlag for at gøre
foranstaltningen betinget, selvom han i den seneste tid havde arbejdet for at forbedre sine personlige
forhold.
Afgørelsesdato
Dommen blev afsagt af Grønlands Landsret den 18. maj 2018.
Yderligere information
Dommen kan læses i sin helhed under Grønlands Landsrets afgørelser 2018.

K 041/18 Dom i sag om blufærdighedskrænkelse af elev stadfæstet
Sagen kort fortalt
En 58-årige vejleder på en uddannelsesinstitution havde indkaldt en elev til samtale på sit kontor. Her
havde han stillet sig tæt op ad eleven, taget hende om hofterne og givet udtryk for, at han ønskede at kysse
hende, hvilket hun afviste.
Tiltalte var af Qaasuitsoq Kredsret anset skyldig i overtrædelse af kriminallovens § 84 om
blufærdighedskrænkelse og idømt 14 dages betinget anstaltsanbringelse med en prøvetid på 1 år.
Kredsrettens dom blev anket af tiltalte.
Landsrettens resultat
Landsretten stadfæstede kredsrettens dom.
Selvom det ikke kunne lægges til grund, at tiltalte havde forsøgt at kysse forurettede mod hendes vilje, var
landsretten enig med kredsretten i, at tiltalte havde krænket forurettedes blufærdighed. Landsretten lagde
blandt andet vægt på, at forurettede befandt sig en særlig sårbar situation, da hændelsen fandt sted.
I begrundelsen for foranstaltningen anførte landsretten blandt andet, at der var tale om et forhold i den
mildere ende af skalaen, men hvor der var stor aldersforskel på de involverede personer, og hvor tiltalte var
ansat som rådgiver overfor forurettede.
Afgørelsesdato
Dommen blev afsagt af Grønlands Landsret den 18. maj 2018.
Yderligere information
Dommen kan læses i sin helhed under Grønlands Landsrets afgørelser 2018.

K 044/18 Voldsdom ændret fra 4 til 2 måneder i anstalt
Sagen kort fortalt
En 48-årig mand var af Sermersooq Kredsret kendt skyldig i overtrædelse af kriminallovens § 88, vold, ved
at have tildelt sin daværende samlever et kraftigt slag i baghovedet og taget kvælertag på hende. Manden
blev af kredsretten idømt anbringelse i anstalt i 4 måneder.
Kredsrettens dom blev anket af tiltalte med påstand om frifindelse for kvælertag og om formildelse.
Landsrettens resultat
Landsretten fandt det ikke bevist med tilstrækkelig sikkerhed, at tiltalte havde taget kvælertag på
forurettede på det pågældende tidspunkt og frifandt tiltalte for denne del af tiltalen.
Retten lagde vægt på forurettedes skiftende forklaringer, og at forklaringen ikke understøttedes af de
lægelige oplysninger i sagen.
Foranstaltningen blev fastsat til 2 måneder i anstalt.
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Dommerne lagde vægt på, at forholdet var begået mens tiltalte var under tilsyn af Kriminalforsorgen, og at
tiltalte flere gange havde været dømt for vold mod forurettede.
Ved fastsættelsen af foranstaltningen tog også højde for, at sagen havde haft en længere
sagsbehandlingstid ved kredsretten.
Afgørelsesdato
Dommen blev afsagt af Grønlands Landsret den 16. maj 2018.
Yderligere information
Dommen kan læses i sin helhed under Grønlands Landsrets afgørelser 2018.

K 045/18 Tilsyn af Kriminalforsorgen til 22-årig, der havde samleje med 12-årig
Sagen kort fortalt
En 22-årig mand havde et kæresteforhold til en pige på 12 år, som han havde haft samleje med fire gange.
Tiltalte var af Sermersooq Kredsret anset skyldig i overtrædelse af kriminallovens § 79 om kønsligt forhold
til barn og var idømt en advarsel.
Kredsrettens dom blev anket af anklagemyndigheden.
Landsrettens resultat
Landsretten ændrede kredsrettens dom således, at den 22-årige idømtes tilsyn af Kriminalforsorgen i 1 år. I
tilsynstiden skulle tiltalte undergive sig Kriminalforsorgens bestemmelse om psykologbehandling.
Landsretten fandt det godtgjort, at tiltalte burde have vidst, at forurettede var under 15 år gammel, selv
om hun så ældre ud, og at han havde overtrådt kriminallovens § 79 ved at have handlet uagtsomt.
I ændringen af foranstaltningen lagde landsretten vægt på, at tiltalte var dømt for uagtsomhed og havde
gode personlige forhold sammenholdt med, at det fremgik af konklusionen i en personundersøgelse af
tiltalte, at han havde brug for psykologbehandling.
Afgørelsesdato
Dommen blev afsagt af Grønlands Landsret den 2. maj 2018.

K 034/18 Ingen længstetid i dom om behandling på psykiatrisk hospital
Sagen kort fortalt
En 60-årig mand var af Sermersooq Kredsret kendt skyldig i overtrædelse af kriminallovens § 77 stk. 1, nr. 2,
om tilsnigelse til samleje. Tiltalte havde skaffet sig samleje med en kvinde, der på grund af træthed og
spirituspåvirkethed havde været ude af stand til at modsætte sig handlingen.
Kredsretten idømte tiltalte behandling på psykiatrisk hospital i Grønland med tilsyn af Kriminalforsorgen
under udskrivning samt en nogle pålæg. Der blev fastsat en længstetid på 2 år for foranstaltningen.
Kredsrettens dom blev anket af anklagemyndigheden med påstand om, at foranstaltningen skulle
fastsættes uden længstetid.
Landsrettens resultat
Landsretten fandt ingen særlige omstændigheder i sagen, der talte for at fastsætte en længstetid. Herefter,
og da de pålæg, som var fastsat i kredsrettens dom blev støttet af udtalelserne i minimentalerklæringen,
besluttede landsretten at stadfæste kredsrettens dom med den ændring, at der ikke blev fastsat nogen
længstetid for foranstaltningen, jf. kriminallovens § 77, stk. 1, nr. 2, jf. § 157, stk. 2, jf. § 135 og § 158, stk. 2.
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Afgørelsesdato
Dommen blev afsagt af Grønlands Landsret den 1. maj 2018.
Yderligere information
Dommen kan læses i sin helhed under Grønlands Landsrets afgørelser 2018.

K 033/18 Betinget dom for i skjul at have filmet badende person
Sagen kort fortalt
En mand var af Sermersooq Kredsret anset skyldig i overtrædelse af kriminallovens § 84 om
blufærdighedskrænkelse og kriminallovens § 94 stk. 1, nr. 4 om fredskrænkelse og idømt en advarsel. Han
havde uberettiget og uden tilladelse, med skjult mobilkamera, filmet og optaget sin hustrus søster mens
hun var i bad.
Kredsrettens dom blev anket af anklagemyndigheden med påstand om skærpelse af foranstaltningen.
Landsrettens resultat
Landsretten ændrede kredsrettens dom således, at tiltalte blev idømt betinget anstaltsanbringelse i 14
dage, med en prøvetid på 1 år.
Landsretten lagde vægt på, at der var tale om en grov krænkelse, der var sket et sted hvor forurettede
burde kunne være tryg og af en person, som hun burde kunne have tillid til. Endvidere lagde retten vægt
på, at optagelserne var sket på en tjenestemobil, som tiltalte havde videregivet til sin kollega, uden at
optagelserne var blevet slettet.
Afgørelsesdato
Dommen blev afsagt af Grønlands Landsret den 1. maj 2018.
Yderligere information
Dommen kan læses i sin helhed under Grønlands Landsrets afgørelser 2018.

K 029/18 Voldsdom blev skærpet til 5 måneder i anstalt
Sagen kort fortalt
En 20-årig mand, var af Sermersooq Kredsret kendt skyldig i overtrædelse af kriminallovens § 88, vold i et
tilfælde og idømt en samlet foranstaltning på anbringelse i anstalt i 3 måneder.
Den samlede foranstaltning omfattede en dom fra 2016, hvor tiltalte var blevet idømt 4 måneders betinget
anstaltsanbringelse for vold i to forhold, som han begik i henholdsvis januar og marts 2016.
Ved den ankede dom havde tiltalte i juni 2017 tildelt en kvinde et knytnæveslag i ansigtet.
Kredsrettens dom blev anket af anklagemyndigheden, med påstand om skærpelse.
Landsrettens resultat
Landsretten ændrede kredsrettens dom således, at tiltalte blev idømt en samlet foranstaltning på
anbringelse i anstalt i 5 måneder.
Landsretten lagde vægt på, at tiltalte havde begået det voldsforhold, der er omfattet af denne sag mindre
end 8 måneder efter, at han var idømt betinget anstaltsanbringelse for to grove voldsforhold. Det seneste
forhold blev begået i prøvetiden for en betinget anstaltsanbringelse, og der var tale om hurtig gentagelse af
ligeartet kriminalitet.

Senest opdateret 5. august 2019

Landsretten fandt herefter, at den samlede foranstaltning skulle fastsættes efter almindelig praksis for
foranstaltninger i voldssager til 5 måneders anstaltsanbringelse, jf. kriminallovens § 88, jf. § 146 og 147, jf. §
130.
Afgørelsesdato
Dommen blev afsagt af Grønlands Landsret den 1. maj 2018.
Yderligere information
Dommen kan læses i sin helhed under Grønlands Landsrets afgørelser 2018.

K 257/17 Foranstaltningsændringssag, opretholdelse af foranstaltningen
Landsretten besluttede at opretholde den foranstaltning, der blev idømt ved Qeqqata Kredsrets dom af 20.
december 2017. Ved dommen var domfældte idømt anbringelse på ubestemt tid på psykiatrisk ledet
anstalt i Danmark for bl.a. 11 forhold af blufærdighedskrænkelser mod børn samt 7 forhold, der vedrører
anden kønslig omgang med børn under 15 år.
Landsretten lagde vægt på, at en påkrævet medicinsk behandling, herunder særligt vedrørende
kønsdriftsdæmpende medicinsk behandling ikke var iværksat, hvorfor det ikke kunne konstateres, om
domfældte ville få nytte af sådan behandling.
Henset til den massive forudgående alvorlige seksualkriminalitet, som tiltalte havde begået overfor
mindreårige børn af eget køn, fandt landsretten endvidere, at der fortsat var udtalt risiko for tilbagefald til
tilsvarende kriminalitet, hvis domfældte blev løsladt.
Afgørelsesdato
Beslutningen blev afsagt af Grønlands Landsret den 26. april 2018.
Yderligere information
Dommen kan læses i sin helhed under Grønlands Landsrets afgørelser 2018.

K 053/17 Dom i sag om dyrplageri og berigelseskriminalitet blev stadfæstet
Sagen kort fortalt
En 29-årig mand var tiltalt for at have behandlet sine 10 slædehunde uforsvarligt, idet han bl.a. undlod at
give dem vand, mad og beskyttelse, hvilket medførte at 3 hunde døde og de resterende måtte aflives på
grund af mistrivsel og underernæring. Manden var også tiltalt for flere forhold om tyveri og bedrageri.
Tiltalte blev af Qaasuitsoq Kredsret anset skyldig i overtrædelse af kriminallovens § 101, samt Landstingslov
nr. 25 af 18. december 2003 om dyreværn § 1 og § 2 jf. § 27, stk. 3 og 4, samt Landstingslov nr. 18 af 30.
oktober 1998 om slædehunde mv. § 28 stk. 1 og 3, jf. § 14 og § 15, stk. 1 og 3 – dyrplageri, kriminallovens §
102 og § 105 – tyveri og databedrageri, og § 104 – bedrageri. Han blev frifundet i overtrædelse af
kriminallovens § 102 – tyveri i 2 tilfælde og blev idømt anbringelse i anstalt i 4 måneder samt betaling af
erstatninger på henholdsvis 1.900 kr., 573 kr. og 4.363,95.
Kredsrettens dom vedrørende forholdet om dyrplageri blev anket af tiltalte. Anklagemyndigheden havde
anket til domfældelse i det ene af de to tyveriforhold, som tiltalte var blevet frifundet for.
Landsrettens resultat
Landsretten stadfæstede kredsrettens dom i sin helhed.
I sin begrundelse fandt retten det bevist, at de omhandlende slædehunde tilhørte tiltalte. Dette på
baggrund af de afgivne vidneforklaringer. Retten fandt ikke tiltaltes forklaring sandsynlig.
Retten fandt det ikke bevist, at tiltalte med vilje havde taget en telefon med sig, der ikke tilhørte ham.
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Afgørelsesdato
Dommen blev afsagt af Grønlands Landsret den 18. april 2018.
Yderligere information
Dommen kan læses i sin helhed under Grønlands Landsrets afgørelser 2018.

C 021/18 Beslutning om salær til advokat i familieretlig sag ændret
Qeqqata Kredsrets beslutning af 19. januar 2018 om at tilkende en advokat i en familieretlig sag
25.000 kroner i salær blev kæret til landsretten af advokaten.
Landsretten besluttede den 5. april 2018 at ændre kredsrettens afgørelse således, at advokaten fik
tilkendt 30.000 kroner i salær.
Landsretten udtalte, at et salær på 20.000 kr. kan dække et rimeligt tidsforbrug i en almindelig
familieretlig sag. I denne sag var der imidlertid særlige omstændigheder, blandt fordi der var truffet
flere midlertidige afgørelser under sagen, som havde været kæret til landsretten.

K 182/17 Betinget anstaltsanbringelse for vold mod nattevagt
Sagen kort fortalt
En mandlig tiltalt var sammen med to kvinder, under en efterfest, taget hen på et hotel for at købe
cigaretter. Hotellet var lukket, og der opstod tumult mellem hotellets nattevagt og de tre personer.
Tiltalte blev af Qeqqata Kredsret anset skyldig i overtrædelse af kriminallovens § 88, vold og idømt 30 dage
i anstalt.
Kredsrettens dom blev anket til landsretten af tiltalte med påstand om frifindelse.
Landsrettens resultat
Retten fandt det bevist, at tiltalte havde overtrådt kriminallovens § 88 om vold, ved at have tildelt
nattevagten et slag midt på kroppen med knyttet hånd.
Retten fandt det ikke bevist, at tiltalte havde handlet i nødværge.
Landsretten ændrede kredsrettens dom og idømte tiltalte 30 dages betinget anstaltsanbringelse med en
prøvetid på 1 år.
I formildende retning lagde landsretten lagt vægt på tiltaltes gode personlige forhold og de samstemmende
forklaringer om, at nattevagten havde optrådt hårdhændet overfor en af kvinderne ved blandt andet at
bruge et stort askebæger til at skubbe til hende. Tiltalte var derved blevet provokeret til at blande sig i
tumulten.
Afgørelsesdato
Dommen blev afsagt af Grønlands Landsret den 26. marts 2018.
Yderligere information
Dommen kan læses i sin helhed under Grønlands Landsrets afgørelser 2018.

K 205/17 Landsretten opretholdt foranstaltning
Landsretten besluttede den 23. marts 2018 at opretholde den foranstaltning, der blev idømt ved
Kujalleq Kredsret dom af 17. maj 2010. Ved dommen var domfældte idømt behandling på dansk
psykiatrisk hospital for overtrædelse af kriminallovens § 77, stk. 1, nr. 1, voldtægt.
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Landsretten lagde vægt på den begåede kriminalitet og de erklæringer, der var afgivet i sagen.
Yderligere information
Dommen kan læses i sin helhed under Grønlands Landsrets afgørelser 2018.

K 015/18 Bøde på 10.000 kr. blev ændret til en advarsel pga. lang sagsbehandlingstid
Sagen kort fortalt
En jagtbetjent havde observeret tiltaltes fiskegarn i garnfri zone og anmeldt forholdet.
Tiltalte var af Qaasuitsup Kredsret anset skyldig i overtrædelse af Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 6 af
14. februar 2002 § 6, stk. 1 om ulovlig garnfiskeri og var blevet idømt en bøde på 10.000 kr.
Landsrettens resultat
Landsretten stadfæstede kredsrettens dom, med den ændring at fiskeren blev idømt en advarsel.
Som ejer af fiskeskibet, havde fiskeren ansvaret for at sikre, at hans garn ikke fiskede i et område, hvor
fiskeri er ulovligt. Det fritager ikke for ansvar, at garnene kan have flyttet sig på grund af strøm- og
isforholdene i området. Retten tiltrådte derfor at fiskeren var fundet skyldig i tiltalen, og at en overtrædelse
af den karakter normalt ville medføre, at der idømmes en bøde og konfiskation.
Anmeldelsen fandt sted i 2005. På grund af den lange sagsbehandlingstid, som ikke skyldes fiskerens
forhold, fastsattes foranstaltningen med en advarsel.
Afgørelsesdato
Dommen blev afsagt af Grønlands Landsret den 12. marts 2018.
Yderligere information
Dommen kan læses i sin helhed under Grønlands Landsrets afgørelser 2018.

K 206/17 65-årig skal fortsat være under tilsyn på ubestemt tid
Sagen kort fortalt
En 65-årig domfældt var ved Aasiaat Kredsrets dom af 15. oktober 2008 idømt tilsyn af Kriminalforsorgen
på ubestemt tid. Qaasuitsup Kredsret havde den 9. august 2017 besluttet, at den idømte foranstaltning
skulle opretholdes uændret.
Kredsrettens beslutning blev kæret af domfældte.
Landsrettens resultat
Retten stadfæstede kredsrettens beslutning.
Sagen var en domsmandssag, og dommerne var uenige om dommens resultat. To dommere stemte for at
opretholde foranstaltningen. Disse dommere lagde blandt andet vægt på, at flere erklæringer i sagen
pegede på, at der var risiko for, at domfældte ville ophøre med at tage sin medicin, hvis foranstaltningen
blev ophævet. Det fremgik endvidere af erklæringerne, at det ville medføre en betydelig risiko for, at han
igen ville begå personfarlig kriminalitet, hvis han ophørte med at tage medicinen. En dommer stemte for at
ophæve foranstaltningen, da yderligere opretholdelse blandt andet ville stå i misforhold til den kriminalitet,
som domfældte var fundet skyldig i. Landsretten afsagde beslutning efter flertallets afgørelse.
Afgørelsesdato
Beslutningen blev afsagt af Grønlands Landsret den 7. marts 2018.
Yderligere information
Dommen kan læses i sin helhed under Grønlands Landsrets afgørelser 2018.
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K 024/17 Mildere foranstaltning i voldtægtssag med lang sagsbehandlingstid
Sagen kort fortalt
En 28-årig mand havde i 2014 under et drikkelag haft samleje med en ung kvinde på et kollegieværelse.
Episoden var blevet overværet af flere vidner.
Tiltalte var af Qeqqata Kredsret blevet anset skyldig i overtrædelse af kriminallovens § 77, stk. 1, nr. 1,
voldtægt og idømt anbringelse i anstalt i 1 år og betaling af tortgodtgørelse på 60.000 kr.
Kredsrettens dom blev anket af tiltalte.
Landsrettens resultat
Retten fandt det bevist at tiltalte tiltvang sig samleje med offeret ved at fastholde hende, og derfor nåede
retten frem til, at tiltalte var skyldig i den rejste tiltale.
Dommerne lagde vægt på offerets forklaring, der til dels blev bekræftet af tiltaltes forklaring. Endvidere
lagde retten vægt på to vidners forklaringer om, at der var tale om tvang, der først stoppede da et vidne
sagde, at hun ville ringe til politiet.
Foranstaltningen blev ændret til 150 timers samfundstjeneste, der skulle udføres inden for en længstetid
på 1 år og 6 måneder. Tiltalte blev undergivet tilsyn af Kriminalforsorgen i 2 år.
Landsretten fandt, at der henset til den meget lange sagsbehandlingstid, samt oplysningerne om tiltaltes
forhold, i denne sag var grundlag for at foranstalte med samfundstjeneste og tilsyn af Kriminalforsorgen.
Afgørelsesdato
Dommen blev afsagt af Grønlands Landsret den 26. februar 2018.
Yderligere information
Dommen kan læses i sin helhed under Grønlands Landsrets afgørelser 2018.

K269/17 Meget gode personlige forhold gav mildere dom i voldssag
Sagen kort fortalt
En 36-årig kvinde var tiltalt for at have revet en anden kvinde i håret og tildelt hende slag med en ølflaske i
hovedet. Hændelsen fandt sted under en efterfest.
Tiltalte var af Kujalleq Kredsret anset skyldig i overtrædelse af kriminallovens § 88 og idømt anbringelse i
anstalt i 60 dage.
Kredsrettens dom blev anket af tiltalte.
Landsrettens resultat
Retten fandt det bevist at tiltalte havde overtrådt kriminallovens § 88, stk. 1.
Foranstaltningen blev ændret til 60 timers samfundstjeneste, samt tilsyn af Kriminalforsorgen i 1 år.
Dommerne lagde vægt på, at tiltalte efter denne episode havde valgt at flytte til en anden by for at kunne
komme i et behandlingsforløb hos en psykolog, og at hun nu bl.a. havde lært at håndtere sin vrede og med
succes havde etableret sig i byen.
Afgørelsesdato
Dommen blev afsagt af Grønlands Landsret den 19. februar 2018.
Yderligere information
Dommen kan læses i sin helhed under Grønlands Landsrets afgørelser 2018.
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K 215/17 Indsat i Herstedvester skal ikke i åben anstalt i Grønland
Sagen kort fortalt
En nu 60-årig domfældt blev af landsretten i 1982 idømt anbringelse på ubestemt tid i Anstalten ved
Herstedvester for vold og forsøg på manddrab. Efterfølgende er domfældte dømt flere gange for vold og
voldtægt, ligesom han er dømt for forsøg på manddrab med videre. Qaasuitsup Kredsret besluttede den 10.
marts 2017, at domfældte skulle anbringes i en åben grønlandsk anstalt med henblik på udslusning.
Kredsrettens beslutning blev kæret af anklagemyndigheden med påstand om, at foranstaltningen idømt i
2001 skulle opretholdes uændret.
Landsrettens resultat
Landsretten ændrede Qaasuitsup Kredsrets beslutning, således at foranstaltningen blev opretholdt.
Landsretten begrundede blandt andet sin beslutning med udtalelsen fra Herstedvester Fængsel, hvoraf det
fremgik, at der endnu ikke kunne anbefales en ændring af den idømte foranstaltningen.
Landsretten bemærkede, at en afgørelse om overførsel til anstalt i Grønland under den tidsubestemte
foranstaltning skulle træffes administrativt i medfør af kriminallovens § 161, stk. 3. Endvidere bemærkede
landsretten, at det som udgangspunkt vil være en forudsætning for prøveløsladelse, at domfældte gennem
en periode har haft uledsagede udgange.
Afgørelsesdato
Beslutningen blev afsagt af Grønlands Landsret den 16. februar 2018.

K 177/1710.000 kr. i bøde for uforsvarlig fortøjning af både blev stadfæstet
Sagen kort fortalt
En mand var tiltalt for at have sejlet beruset, samt i beruset tilstand at have løsnet nogle både, så de drev
rundt i havnen. Af Sermersooq Kredsret blev han anset skyldig i overtrædelse af lov om sikkerhed til søs nr.
71 af 29. januar 2013 § 29 a, stk. 1. Han blev frifundet for overtrædelse af kriminallovens § 113, stk. 1, jf. §
12, forsøg på tingsbeskadigelse. Han blev idømt en bøde på 10.000 kr.
For landsretten skulle sagen behandles som bevisanke vedrørende forsøg på hærværk.
Landsrettens dom
Landsretten stadfæstede kredsrettens dom.
Landsretten fandt det ikke bevist, at tiltalte havde forsæt til tingsbeskadigelse. Alene på baggrund af
vidnets forklaring kunne retten ikke tilsidesætte tiltaltes forklaring, og lagde bl.a. vægt på, at vidnet ikke
selv overværede tiltaltes sejlads eller deltog i den omtalte bugsering og fortøjning af de løse både.
Afgørelsesdato
Dommen blev afsagt af Grønlands Landsret den 12. februar 2018.
Yderligere information
Dommen kan læses i sin helhed under Grønlands Landsrets afgørelser 2018.

K052/17 Landsretten stadfæstede behandlingsdom på psykiatrisk afdeling
Den 20. november 2017 afsagde landsretten dom i en sag, hvor en tiltalt af Qeqqata Kredsret, som
en samlet foranstaltning med en kredsretsdom fra 2015, var blevet idømt behandling på psykiatrisk
afdeling i Grønland. Tiltalte var anset skyldig i overtrædelse af kriminallovens § 37 samt § 98,
krænkelse af offentlig myndighed samt fremsættelse af trusler.
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Landsretten stadfæstede kredsrettens dom, og bemærkede at der i foranstaltningsudmålingen
retteligt skulle henvises til kriminallovens § 158, stk. 2.
Retten havde lagt vægt på udtalelsen fra Dronning Ingrids Hospital, der bl.a. beskriver tiltaltes
tilstand som ustabil, og endvidere lagt vægt på at tiltalte i retten fremstod uden sygdomserkendelse.
Yderligere information
Dommen kan læses i sin helhed under Grønlands Landsrets afgørelser 2017.

C061/17 Beslutning om fastsættelse af rekvirentsalær stadfæstet
Retten i Grønland havde den 14. februar 2017 truffet beslutning om fastsættelse af rekvirentsalær
med udgangspunkt i budsummen, i en sag vedrørende tvangssalg af en ejendom. Landsretten
besluttede den 9. november 2017 at stadfæste Retten i Grønlands beslutning.

K233/17 Beslutning om at forsvarer ikke skulle have godtgjort udgifter til sagkyndig bistand stadfæstet
Retten i Grønlands beslutning af 18. oktober 2017 om, at der ikke på det foreliggende grundlag var
anledning til at træffe bestemmelse om, at forsvareren skulle have godtgjort udgifterne til at
indhente sagkyndig bistand, blev af forsvareren kæret til landsretten. Landsretten besluttede den 7.
november 2017 at stadfæste Retten i Grønlands beslutning med den bemærkning, at forsvareren
under forberedelsen skal have adgang til at stille supplerende skriftlige spørgsmål til bilinspektøren.

C 119/17 Forældremyndighedssag hjemvist pga. manglende tilstedeværelse af domsmænd
Den 3. november 2017 ophævede landsretten kredsrettens dom i en sag om forældremyndighed og
hjemviste den til fornyet behandling ved kredsretten.
Landsretten begrunder med at domsmændene, der har deltaget i dommens afgørelse, ikke havde
været til stede, da parterne afgav forklaring. Dette udgjorde en grundlæggende mangel ved
kredsrettens behandling af sagen.

K 234/17 Beslutning om tilbageholdelse af en anholdt i forbindelse med fristforlængelse stadfæstet
Sermersooq Kredsrets beslutning af 25. oktober 2017 om at tilbageholde en person, der var sigtet for
bl.a. overtrædelse af lovgivning om euforiserende stoffer blev af sigtede kæret til landsretten.
Landsretten tilbageholdt den 27. oktober 2017 pågældende.
Landsretten stadfæstede kredsrettens beslutning om tilbageholdelse efter retsplejelovens § 359, stk. 1, nr.
1, litra a, og nr. 2, litra c. Landsretten fandt herefter, at der var begrundet mistanke om, at sigtede havde
overtrådt vilkår, som var fastsat i en afgørelse om prøveløsladelse, og stadfæstede herefter endvidere
kredsrettens beslutning om tilbageholdelse i medfør af retsplejelovens § 360.

K 025/17 Dømt i hashsag slap for at betale alle sagens omkostninger
Den 27. oktober 2017 afsagde landsretten dom i en sag, hvor en tiltalt af Sermersooq Kredsret var
blevet idømt 4 måneder i anstalt for ad tre gange at have indsmuglet i alt 1.100 g hash med henblik
på videreoverdragelse.
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Landsretten stadfæstede kredsrettens dom med den ændring, at tiltalte alene skulle betale 20.000
kr. af salæret til den for ham for kredsretten beskikkede forsvarer, mens statskassen i øvrigt skulle
betale sagens omkostninger for kredsretten. Statskassen skulle endvidere efter sagens udfald betale
sagens omkostninger for landsretten.
Landsretten begrunder dette med, at selvom sagen bl.a. var en del af et større kompleks, hvor der
var medtiltalte, så har sagen i kredsretten har haft et i forhold til tiltalte uforholdsmæssigt omfang,
hvorfor det beløb, som tiltalte skulle betale i sagsomkostninger i kredsretten til dækning af salæret til
den for ham beskikkede forsvarer passende kunne sættes til 20.000 kr.
Yderligere information
Dommen kan læses i sin helhed under Grønlands Landsrets afgørelser 2017.

K 169/17 Drabsdømt, der var 17 år på gerningstidspunktet, fik nedsat anbringelsestid i anstalt til 5 år
Den 26. oktober 2017 afsagde landsretten dom i en sag, hvor en tiltalt af Sermersooq Kredsret var
anset skyldig i overtrædelse af kriminallovens § 86 – manddrab i et tilfælde, og idømt en
fællesforanstaltning på 6 år og 8 måneder i anstalt.
Landsretten ændrede foranstaltningen til 5 år i anstalt.
Landsretten anførte, at foranstaltningen for drab som udgangspunkt er anstalt i 6 år. Ved fastsættelse af
foranstaltning for en tiltalt, der på gerningstidspunktet var under 18 år, skal der tages hensyn til den
tiltaltes unge alder. I nærværende sag, hvor foranstaltningen også omfattede en anden straf, som tiltalte
blev idømt i 2016, fandt landsretten anbringelse i anstalt i 5 år passende.
Yderligere information
Dommen kan læses i sin helhed under Grønlands Landsrets afgørelser 2017.

C 071/16 Landsretten ophævede og hjemviste civil deldom pga. manglende stillingtagen til
erstatningskrav
Den 20. oktober 2017 ophævede Grønlands Landsret en civil deldom. I dommen havde Retten i
Grønland afvist den af sagsøgte, Grønlands Selvstyre, nedlagte selvstændige påstand.
Sagen blev hjemvist til fornyet behandling ved Retten i Grønland og fremmet, så den af Grønlands
Selvstyres påstand skulle tages under påkendelse.
Grønlands Selvstyre havde i en sag anlagt af en tidligere medarbejder, nedlagt påstand om erstatning
for uretmæssigt udbetalte lønninger. Retten i Grønland havde i en deldom afvist den selvstændige
påstand, idet retten fandt, at kredsretten i en dom fra 2014, hvor den tidligere medarbejder var
blevet frifundet for bedrageri og dokumentmisbrug begået over for Grønlands Selvstyre, også havde
afgjort erstatningsspørgsmålet.
I sin begrundelse anfører landsretten, at det hverken i præmisserne eller konklusionen i kredsrettens
dom fremgår, at retten har taget stilling til det af politiet for Grønlandsk Selvstyre nedlagte
erstatningskrav. Allerede som følge heraf tog landsretten Grønlands Selvstyres påstand til følge, jf.
retsplejelovens § 334, stk. 2, 4. pkt.
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C 047/16 Dom i sag om fyring af kommunalt ansat på grund af opslag på Facebook blev stadfæstet
Den 20. oktober 2017 afsagde landsretten dom i en civil sag, hvor Qaasuitsup Kommunia af Retten i
Grønland var blevet dømt til at betale 109.452,74 kr. med tillæg af procesrente samt
sagsomkostninger med 14.500 kr. til en tidligere ansat i kommunen.
Sagen handlede om, om en tidligere ansat i kommunen, havde ret til godtgørelse for usaglig afskedigelse.
Landsretten stadfæstede Retten i Grønlands dom.
Landsretten var enig med Retten i Grønland i, at emnet som sagsøger havde ytret sig om i to
facebookopslag, var et emne, som i 2015 havde stor mediemæssig bevågenhed og samfundsmæssig
interesse, hvorfor også offentligt ansatte havde bred adgang til at ytre sig om området.
Endvidere anførte landsretten bl.a., at den tidligere ansattes opslag på Facebook var af politisk
karakter og måtte anses som private ytringer fremsat alene på egne vegne af og ikke som
repræsentant for kommunen. Dette gjaldt, også selvom hun udtalte sig om et emne inden for sit
arbejdsområde. Hun omtalte ikke oplysninger, der var omfattet af hendes tavshedspligt eller
vedrørte konkrete sager.
Landsretten kunne tiltræde, at den godtgørelse, som kommunen skulle betale til den tidligere ansatte, var
udmålt til 2 måneders løn.

K 219/17 Beslutning om salær til forsvarer og tilbageholdelse af en anholdt i forbindelse med
fristforlængelse stadfæstet
Sermersooq Kredsrets beslutning af 10. oktober 2017 om salær til forsvareren og om fortsat
tilbageholdelse af en person, blev af sigtedes forsvarer kæret til landsretten. Forsvareren gjorde
gældende, at efterforskningen ikke var blevet gennemført med tilstrækkelig hurtighed, idet man
afventede en mentalobservationserklæring. Forsvareren anførte endvidere, at retten burde træffe
beslutning om at skyldsspørgsmålet skulle behandles og afgøres først.
Landsretten stadfæstede den 19. oktober 2017 kredsrettens beslutning, dog således at forsvareren
blev tillagt 1.500 kr. i salær.

K 198/16 Landsretten frifandt advokat for brud på tavshedspligt
Den 16. oktober 2017 afsagde landsretten dom i en sag, hvor tiltalte af Retten i Grønland var blevet
anset skyldig i overtrædelse af kriminallovens § 50, stk. 1, jf. til dels § 12 og kriminallovens § 49, brud
på tavshedspligt, til dels forsøg herpå, og misbrug af offentlig myndighed. Tiltalte, der var advokat,
blev af Retten i Grønland idømt 30 dages betinget anbringelse i anstalt og frakendt retten til som
advokat at beskæftige sig med kriminalsager som forsvarer i 1 år.
Landsretten frifandt tiltalte.
I sin begrundelse anfører landsretten, at tiltalen for brud på tavshedspligten, til dels forsøg herpå, og
misbrug af offentlig myndighed vedrørte 3 punkter, dels af tiltalte refererede indholdet af en
videoafhøring, dels at tiltalte ville afspille videoafhøringen, og dels at tiltalte forsøgte at kopiere
dvd’en med henblik på videreoverdragelse.
Efter bevisførelsen lagde landsretten endeligt til grund, at en kopi af en videooptagelse af en afhøring
ikke var blevet udleveret eller var indgået som bilag i en sag om samvær og forældremyndighed.
Landsretten fandt det ikke bevist, at tiltalte uberettiget havde videregivet eller udnyttet fortrolige
oplysninger om videoafhøringen. Landsretten fandt heller ikke, at tiltalte ved at tilbyde at afspille
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videoafhøringen eller ved at have forsøgt at kopiere dvd’en med henblik på videreoverdragelse
havde overtrådt loven.

K 096/16 Dom på 10 måneder i anstalt for voldtægt af barn og blufærdighedskrænkelse blev gjort
betinget
Den 11. oktober 2017 afsagde landsretten dom i en sag hvor tiltalte af Qaasuitsoq Kredsret var blevet
kendt skyldig i overtrædelse af kriminallovens § 77, stk. 1, nr. 1, jf. § 79, voldtægt af barn og
kriminallovens § 84, stk. 1, blufærdighedskrænkelse. Tiltalte blev idømt anbringelse i anstalt i 10
måneder samt betaling 60.000 kr. i tortgodtgørelse til forurettede.
Landsretten stadfæstede kredsrettens dom med den ændring, at anbringelsen i anstalt blev gjort
betinget med en prøvetid på 2 år.
I vurderingen har landsretten tillagt det en vis betydning, at forurettede nu har daglig kontakt til
tiltalte og at hun har tilgivet ham for det, som skete for 7 år siden.
Yderligere information
Dommen kan læses i sin helhed under Grønlands Landsrets afgørelser 2017.

K 203/17 Kvinde overså scooter og fik en bøde på 1000 kroner og betinget frakendelse af kørekortet
Den 10. oktober 2017 afsagde landsretten dom i en sag, hvor tiltalte af Qeqqata Kredsret var anset
skyldig i overtrædelse af færdselslovens § 22, stk. 1, jf. § 56, stk. 1 og frifundet for overtrædelse af
færdselslovens § 32, stk. 3. Kredsretten idømte tiltalte en bøde på 500 kroner.
Landsretten ændrede kredsrettens dom og idømte tiltalte en bøde på 1000 kroner samt betinget
frakendelse af kørekort i 3 år.
I sin begrundelse fandt landsretten, at tiltalte ved at køre frem uden at overholde sin ubetingede
vigepligt tilsidesatte væsentlige hensyn til færdselssikkerheden, og at hun derved forvoldte skade på
person og ting. Herefter fandt retten, i overensstemmelse med tiltalen, tiltalte skyldig i overtrædelse
af færdselslovens § 32, stk. 2, og § 22, stk. 1, jf. § 56, stk. 1.
Yderligere information
Dommen kan læses i sin helhed under Grønlands Landsrets afgørelser 2017.
K 113/17 1 års anstaltsanbringelse for vold, trusler og bestikkelse blev stadfæstet
Den 21. september 2017 afsagde landsretten dom i en sag hvor tiltalte af Sermersooq Kredsret var
anset skyldig i overtrædelse af kriminallovens § 88, vold i tre tilfælde, kriminallovens § 98, trusler,
kriminallovens § 38, bestikkelse. Kredsretten havde idømt tiltalte anbringelse i anstalt i 1 år.
Landsretten stadfæstede kredsrettens dom.
I skyldsspørgsmålet henviste landsretten til det af kredsretten anførte og lagde endvidere vægt på
vidnernes forklaringer, der blev bekræftet af de objektive beviser i sagen.
I foranstaltningsspørgsmålet lagde retten vægt på, at der var tale om tre tilfælde af umotiveret vold,
hvoraf der i to af forholdene var tale om kvælertag, at forhold 4 var særdeles grov vold, hvor
forurettede flere gange mistede bevidstheden, samt at tiltalte forud herfor havde fremsat trusler
overfor hende. Endvidere lagde retten vægt på, at der var mindreårige børn til stede, da tiltalte
udøvede den grove vold i forhold 2. Endelig lagde landsretten vægt på at forhold 5, der vedrørte
bestikkelse, var begået i anstalten, hvor tiltalte var tilbageholdt.
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Yderligere information
Dommen kan læses i sin helhed under Grønlands Landsrets afgørelser 2017.

A 116/17 Beslutning om rejseforbehold for advokat beskikket som forsvarer ændret
Qeqqata Kredsret beskikkede efter anmodning fra sigtede den 3. april 2017 en advokat fra Nuuk som
forsvarer. Beskikkelsen skete med henblik på afhøring af sigtede i en bygd. Beskikkelsen skete med
rejseforbehold.
Landsretten ændrede den 20. september 2017 kredsrettens beslutning, således at beskikkelsen af
forsvareren for tiltalte skulle ske med et begrænset rejseforhold. Rejseforbeholdet skulle alene vedrøre den
del af vederlaget, som måtte overstige udgifterne til en anden af retten udpeget forsvarer hjemmehørende
i Sisimiut.
Landsretten fandt således ikke, at hensynet til forsvaret krævede, at der blev beskikket en advokat for
sigtede. Landsretten bemærkede, at der kunne være beskikket en udenretlig rådgiver for den autoriserede
forsvarer.

K 187/17 3 måneder i anstalt for vold blev ændret til 80 timers samfundstjeneste
Den 18. september 2017 afsagde landsretten dom i en sag, hvor tiltalte af Qaasuitsup Kredsret var
kendt skyldig i overtrædelse af kriminallovens § 88, vold, i to tilfælde og idømt anbringelse i anstalt i
3 måneder.
Landsretten ændrede dommen til at tiltalte inden for en længstetid på 6 måneder skal udføre
samfundstjeneste i 80 timer.
I sin begrundelse anfører landsretten oplysningerne om tiltaltes gode personlige forhold, herunder
tiltaltes mulighed for at gennemføre sin lærlingeuddannelse.
Yderligere information
Dommen kan læses i sin helhed under Grønlands Landsrets afgørelser 2017.

K 182/16 Dom om anstaltsanbringelse i 40 dage for vold blev gjort betinget
Den 18. september 2017 afsagde landsretten dom i en sag, hvor tiltalte af Qaasuitsoq Kredsret var
anset skyldig i overtrædelse af kriminallovens § 88, vold og idømt anbringelse i anstalt i 40 dage.
Landsretten ændrede kredsrettens dom og gjorde anstaltsdommen betinget med en prøvetid på 1
år.
Henset til sagens karakter og tiltaltes personlige forhold sammenholdt med den tid der var gået siden
forholdet blev begået, fandt landsretten det forsvarligt, at foranstalte tiltalte med en betinget
anstaltsdom.
Yderligere information
Dommen kan læses i sin helhed under Grønlands Landsrets afgørelser 2017.
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K 032/17 Landsretten ændrede anstaltsdom på 6 måneder til 100 timers samfundstjeneste
Den 18. september 2017 afsagde landsretten dom i en sag, hvor tiltalte af Qaasuitsoq Kredsret var
blevet idømt anstalt i 6 måneder for overtrædelse af kriminallovens § 88, vold og kriminallovens §
91, nr. 1, ulovlig tvang. Tiltalte havde tildelt sin ægtefælle 2 knytnæveslag og taget kortvarigt
kvælertag på hende.
Landsretten ændrede kredsrettens dom til 100 timers samfundstjeneste og tilsyn af
kriminalforsorgen i 2 år.
Landsretten begrundede med, at der henset til tiltaltes forhold, herunder tiltaltes og ægtefællens
fortsættelse af samlivet og deres bestræbelser på at komme videre med samlivet, var grundlag for at
foranstalte med samfundstjeneste.
Yderligere information
Dommen kan læses i sin helhed under Grønlands Landsrets afgørelser 2017.

K 173/17 Landsretten ændrede dom for vold på 5 måneder i anstalt til 6 måneder
Den 15. september 2017 afsagde landsretten dom i en sag, hvor tiltalte af Qaasuitsoq Kredsret var
blevet kendt skyldig i overtrædelse af kriminallovens § 88, vold og idømt anbringelse i anstalt i 5
måneder.
Landsretten ændrede kredsrettens dom og idømte tiltalte 6 måneder i anstalt.
I skyldsspørgsmålet, stadfæstede landsretten kredsrettens afgørelse under henvisning til det af
kredsretten anførte og bemærkede, at der var tale om en overtrædelse af kriminallovens § 88, 1. pkt.
Om foranstaltningsspørgsmålet fandt landsretten under henvisning det af kredsretten anførte, at der
skulle idømmes en samlet foranstaltning, der omfattede en betinget anstaltsanbringelse i Qaasuitsoq
Kredsrets dom af 23. februar 2016.
Vedrørende kravet om erstatning, fandt landsretten i lighed med det af kredsretten anførte, at da
der ikke var dokumentation for forurettedes indtægtsgrundlag over en længere og sammenlignelig
periode, blev kravet henvist til civilt søgsmål.
Yderligere information
Dommen kan læses i sin helhed under Grønlands Landsrets afgørelser 2017.
K 094/17 Dom om forvaring stadfæstet, dog med anbringelse i en anstalt i Grønland i stedet for i
Danmark
Den 15. september 2017 afsagde landsretten dom i en sag om forvaring. Tiltalte var af Sermersooq
Kredsret blevet idømt forvaring på ubestemt tid i en psykiatrisk ledet anstalt i Danmark, for at have
overtrådt kriminallovens § 79, kønslig forhold til barn i 6 tilfælde.
Landsretten stadfæstede dommen, dog således at tiltalte blev idømt forvaring i en anstalt i Grønland.
I sin begrundelse fandt landsretten ikke, at det alene på baggrund af konklusionen i
mentalundersøgelsen kunne lægges til grund, at tiltalte var uegnet til anbringelse i Grønland.
Endvidere lagde retten vægt på, at Retslægerådet ikke havde peget på anbringelse i Danmark.
Yderligere information
Dommen kan læses i sin helhed under Grønlands Landsrets afgørelser 2017.
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K 144/17 Beslutning om opretholdelse af foranstaltning stadfæstet, således at vilkåret om behandling
mod misbrug af alkohol ophæves
Landsretten stadfæstede den 14. september 2017 Sermersooq Kredsrets beslutning om
opretholdelse af foranstaltningen fastsat ved Grønlands Landsret den 1. april 2014, således at
vilkåret om behandling mod misbrug af alkohol ophæves.
Domfældte blev ved Nuuk Kredsrets dom af 27. maj 2003 for overtrædelse af bl.a. vold, herunder
grov vold, idømt behandling på ubestemt tid på dansk psykiatrisk hospital. Denne foranstaltning blev
ændret ved landsrettens beslutning af 1. april 2014, således at domfældte skulle undergive sig
ambulant psykiatrisk behandling og bl.a. underkaste sig afvænningsbehandling mod misbrug af
alkohol.
Yderligere information
Dommen kan læses i sin helhed under Grønlands Landsrets afgørelser 2017.

K 307/16 Dom i sag om spirituskørsel blev stadfæstet
Den 11. september 2017 afsagde landsretten dom i en sag, hvor tiltalte var blevet anset skyldig i
overtrædelse af færdselslovens § 9 stk. 1. Tiltalte var blevet frakendt førerretten i 1 år og 6 måneder,
jf. færdselslovens § 56, stk. 1 og § 60, stk. 1, nr. 1, samt pålagt at betale en bøde på 86.500 kr.
Landsretten stadfæstede kredsrettens dom, idet bøden alene blev fastsat til 33.000 kr. og
frakendelsestiden blev fastsat til 1 år fra den 31. oktober 2016.
Landsretten frifandt tiltalte for forhold 1 og fandt ikke, at anklagemyndigheden alene ved vidnets
forklaring løftede bevisbyrden for, at tiltalte havde handlet som beskrevet i anklageskriftet. Retten
lagde vægt på, at vidnets forklaring fremstod uklar, og at tiltalte nægtede forholdet.
Yderligere information
Dommen kan læses i sin helhed under Grønlands Landsrets afgørelser 2017.

K 171/176.000 kr. i bøde for vold blev ændret til 50 timers samfundstjeneste
Den 8. september 2017 afsagde landsretten dom i en sag, hvor tiltalte af Qaasuitsoq Kredsret var
anset skyldig i overtrædelse af kriminallovens § 88, vold, ved at have tildelt sin samlever ikke under
seks slag med knyttet næve mod hoved og krop. Kredsretten havde idømt tiltalte en bøde på 6.000
kr.
Landsretten ændrede kredsrettens dom og idømte tiltalte 50 timers samfundstjeneste.
I sin afgørelse heraf, lagde Landsretten vægt på oplysningerne om tiltaltes person, herunder at han
havde genoptaget samlivet med forurettede, at der var tale om et velfungerende samlivsforhold med
fælles opdragelse af børnene, at der var tale om et førstegangstilfælde, og at tiltalte tydeligt angrede
handlingen.
Yderligere information
Dommen kan læses i sin helhed under Grønlands Landsrets afgørelser 2017.
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A 186/17 Beslutning om ikke at tilkende forsvarer rejsetidshonorar stadfæstet
Qeqqata Kredsrets beslutning af 15. august 2017 hvor en forsvarer var blevet tilkendt salær, men
ikke rejsetidshonorar, blev af forsvareren kæret til landsretten. Landsretten stadfæstede den 6.
september 2017 beslutningen.
Landsretten anførte, at det forhold, at forsvareren valgte at afbryde sin ferie i Danmark for at rejse til
Sisimiut og der deltage som forsvarer, ikke berettiger denne til rejsetidshonorar, da det ikke forinden var
godkendt af kredsretten, jf. retsplejelovens § 332, stk. 2.

K 107/17 4 år i anstalt for trusler og forsøg på manddrab blev stadfæstet
Den 6. september 2017 stadfæstede landsretten Qaasuitsoq Kredsrets dom, hvor en tiltalt var kendt
skyldig i overtrædelse af kriminallovens § 98, trusler, og § 86, stk. 1, jf. § 12, forsøg på manddrab og
idømt 4 år i anstalt.
Landsretten fandt tiltalte skyldig i overensstemmelse med den rejste tiltale. Landsretten lagde vægt
på at tiltalte havde truet med at dræbe tre personer, idet han sagde, han ville hente et våben til at
skyde dem med, samt at han herefter hentede en kraftig riffel samt patroner forskellige steder,
hvorefter han skød mod den ende af huset, hvor han formodede personerne opholdt sig, skød sig
adgang til huset og skød i mørket mod sofagruppen i stuen, hvor han formodede, de befandt sig, og
at han alene stoppede skyderiet, da han selv blev overmandet.
Yderligere information
Dommen kan læses i sin helhed under Grønlands Landsrets afgørelser 2017.

K 124-16 Allagartaqarani motorsikkilernermut kr. 2000-inik akiligassiineq atuuttussanngortinneqarpoq Bøde på 2000 kr. for at køre motorcykel uden kørekort blev stadfæstet
Suliami Eqqartuussisoqarfik Qeqqatameersumi eqqartuussut Eqqartuussisuuneqarfiup
atuuttussanngortippaa ulloq 26. juli 2015, tassani inuk ingerlatsisinnaanermut allagartaqarani
motorsikkilersimasoq kr. 2000-inik akiligassinneqarsimavoq.
Eqqartuussisoqarfiup unnerluutigineqartoq pisimasuni pingasuni eqqartuussimavaa, akerlianilli
Eqqartuussisuuneqarfiup unnerluutigineqartoq pisimasuni marlunni pinngitsuutippaa. Pisimasumi siulllermi
motorsikkilinik inatsisinik unioqqutitsilluni eqqussinermut imaluunniit motorsikkiliornermut tunngasumi
pinngitsuutitsisoqarpoq, tassami unnerluussummi taamaallaat allassimavoq taassuma motorsikkili
pigisimagaa. Pisimasup aappaani sillimasiisimannginnermut tunngasumi pinngitsuutinneqarpoq, tassami
unnerluussuteqartoqarsimavoq aalajangersagaq, pineqatissiinissamut periarfissiinngitsoq, malillugu.
I en sag fra Qeqqata Kredsret, stadfæstede Landsretten den 26. juli 2016 kredsrettens dom på 2000 kr. i
bøde til en person, der havde kørt motorcykel uden kørekort.
Kredsretten havde dømt tiltalte skyldig i tre forhold, hvorimod Landsretten frifandt tiltalte for de to af
forholdene. Det ene vedrørende ulovlig indførsel eller fremstilling af motorcykel, idet der alene stod i
tiltalen, at han havde besiddet motorcyklen. Det andet vedrørende manglende forsikring, da tiltalen var
rejst efter en bestemmelse, der ikke giver mulighed for at foranstalte.

Senest opdateret 5. august 2019

K 308-15 Suliap sivisuumik suliarineqarsimanera ilisimannittumillu nassuiaatitsisoqannginnera
pissutigalugu pineqaatissiinngitsoortoqartoq - Fastsættelse af foranstaltning blev undladt pga. lang
sagsbehandlingstid og manglende vidneforklaring
Eqqartuussisuuneqarfik suliami suliareqqitassanngortitami eqqartuussuteqarpoq ulloq 20. juli 2016, tassani
unnerluutigineqartoq pisimasunut arlalinnut, ilaatigut kiffaanngissusiaanermut, pinngitsaaliilluni
atoqateqarnermut nakuusernermullu tunngasunut, pisuutinneqarsimavoq qaammatinilu pingasuni
inissiisarfimmiittussanngortinneqarluni eqqartuunneqarsimalluni.
Pisimasut arlallit 2002-mi piliarineqarsimapput pisimasumilu kingullermi 2014-imeersuusumi
pinerlineqartoq unnerluutigineqartumut qanigisaavoq oqaaseqarumananilu.
Suliap sivisuumik suliarineqarsimanerata kingunerisaanik aamma ilisimannittoq ilaatigut
susoqarsimaneranik eqqaamasaqanngimmat pisimasumilu kingullermi ilisimannittoq
nassuiaateqanngimmat Eqqartuussisuuneqarfik pinerluttulerinermi inatsimmi § 121, imm. 2, pkt. 1
naapertorlugu pineqaatissiinngitsoorpoq.
Den 20. juli 2016 afsagde Landsretten dom i en ankesag, hvor en tiltalt af Qeqqata Kredsret var kendt
skyldig i flere forhold vedr. bl.a. frihedsberøvelse, voldtægt og vold og idømt 3 måneder i anstalt.
Flere af forholdene var begået i 2002 og i det seneste forhold der var 2014, var ofret en nær pårørende til
tiltalte og ville ikke udtale sig.
Landsretten valgte på baggrund af den lange sagsbehandlingstid, der har medført at bl.a. vidnet ikke husker
hvad der er sket og i det seneste forhold vidnets manglende forklaring, at undlade at fastsætte en
foranstaltning i henhold til kriminallovens § 121, stk. 2, pkt. 1.

K 152-16 Nakuusernermut ulluni 30-ni inuiaqatigiinni sulisitaasussanngortitsineq ullunut 40-nut
allanngortinneqarpoq - 30 dages samfundstjeneste for vold blev ændret til 40 dage
Eqqartuussisuuneqarfik suliami suliareqqitassanngortitami Eqqartuussisoqarfik Sermersuumeersumi
eqqartuussuteqarpoq ulloq 13. juli 2016, tassani unnerluutigineqartoq inummik allamik tilluisimanermut
isimmissisimanermullu pisuusutut isigineqarsimavoq. Eqqartuussisoqarfimmi eqqartuussinermik
aqutsisuusimavoq Kalaallit Nunaanni Eqqartuussivimmi inatsisileritooq. Unnerluutigineqartoq
eqqartuussisoqarfimmit eqqartuunneqarsimavoq ulluni 30-ni inuiaqatigiinni
sulisitaasussanngortinneqarluni.
Unnerluussisussaatitaasut suliaq taanna Eqqartuussisuuneqarfimmut suliareqqitassanngortippaat
piumasaqaatigalugu ulluni 40-ni inuiaqatigiinni sulisitaasussanngortitsisoqassasoq.
Eqqartuussisuuneqarfik isumaqataavoq, akunnerillu amerlassusaat 40-nut allanngortippai
pinerluttulerinermi inatsimmi § 141, imm.1 malillugu, tassani aalajangersarneqarpoq inuiaqatigiinni
sulisitaaneq minnerpaamik akunnernut 40-nut aalajangersarneqartassasoq.
Den 13. juli 2016 afsagde Landsretten dom i en ankesag fra Sermersooq Kredsret, hvor en tiltalt var anset
skyldig i at have tildelt en anden person knytnæveslag og spark. Retsformand i kredsretten var en jurist fra
Retten i Grønland. Tiltalte blev af kredsretten idømt 30 dages samfundstjeneste.
Anklagemyndigheden havde anket sagen til Landsretten med påstand om 40 dages samfundstjeneste.
Landsretten var enig, og ændrede antallet af timer til 40 i medfør af kriminallovens § 141, stk. 1, hvor det er
bestemt at samfundstjeneste fastsættes til mindst 40 timer.
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K 046-16 Unnerluutigineqartup biilersinnaanermut qaqugumuulluunniit allagartaajarneqarsimasup
allagartani uterteqqippaa - Tiltalt, der havde fået frakendt førerretten for bestandig, fik førerretten igen
Unnerluutigineqartup biilersinnaanera pillugu Eqqartuussisoqarfiup Qeqqatap aalajangiinera
Eqqartuussisuuneqarfiup allanngortippaa ulloq 13. juli 2016. Unnerluutigineqartoq 2008-mi
biilersinnaanermut allagartaajarneqarsimasoq allagartartaaqqissinnaanerminik eqqartuussisoqarfimmit
ilisimatinneqarsimanngilaq.
Eqqartuussisuuneqarfiup oqaatigaa maanna ilisimatitsissutigineqartut malillugit biilersinnaanermut
allagartaq taamaallaat ukiuni qulini arsaarinnissutaasimasussaagaluartoq. Tamanna tunngavigalugu,
aamma maannakkut biilersinnaanermut allagartaajaasoqarluni eqqartuussuteqarnermiit kingullermiit ukiut
arfineq pingasut sinnerlugit ingerlareersimammata tamatumalu saniatigut unnerluutigineqartup
maannakkut inuttut atugai ajunngitsut pillugit paasissutissat isiginiarlugit Eqqartuussisuuneqarfik
isumaqarpoq unnerluutigineqartup biilersinnaanermut allagartaminik utertitseqqiinissaa akuerissallugu
qaqutigoortumik tunngavissaqartoqartoq.
Landsretten ændrede den 13. juli 2016 Qeqqata Kredsrets beslutning, vedrørende tiltaltes ret til at føre bil.
Tiltalte var af kredsretten ikke blevet gengivet retten til at erhverve førerret, som han havde fået frataget
for bestandig i 2008.
Landsretten bemærkede, at efter det nu oplyste, burde førerretten alene være frakendt i 10 år. På
baggrund heraf, og da der på nuværende tidspunkt var gået over otte år fra den seneste frakendelsesdom
og i øvrigt henset til gode oplysninger om tiltaltes nuværende personlige forhold fandt Landsretten, at der
rent undtagelsesvis var grundlag for at tillade generhvervelse af førerretten til tiltalte.

K 137-16 Hashimik tuniniaasartumut pineqaatissiissut allanngortinneqartoq - Ændrede foranstaltning til
hashsælger
Ulloq 13. juli 2016 eqqartuussisuuneqarfik eqqartuussuteqarpoq, tassani unnerluutigineqartoq kr.
4.127,50-inik hashimik tuniniaanermeersunik tigummiaqarnerminut Eqqartuussisoqarfimmit Qaasuitsumit
ulluni 60-ini inissiisarfimmiittussanngortinneqarsimavoq.
Eqqartuussisoqarfik pinerluttulerinermi inatsimmi § 130 naapertorlugu pineqaatissiisimavoq, tassa
misiligaaffiliussap iluani inatsisinik unioqqutitseqqinnermut ataatsimut pineqaatissiisimalluni.
Illuatungeriit inissiisarfimmiiffissap ullunut 7-inut appartinneqarnissaa pillugu piumasaqaataat
eqqartuussisuuneqarfiup isumaqataaffigaa, pineqaatissiissut pinerluttulerinermi inatsimmi § 130
naapertorlugu aalajangersarneqatussaanngimmat.
Den 13. juli 2016 afsagde Landsretten dom i en sag, hvor en tiltalt af Qaasuitsup Kredsret var blevet idømt
anbringelse i anstalt i 60 dage for at være i besiddelse af 4.127,50 kr. der stammede fra hashsalg.
Kredsretten havde fastsat foranstaltningen i medfør af kriminallovens § 130, dvs. en samlet foranstaltning
for at begå en ny lovovertrædelse inden for en fastsat prøvetid.
Landsretten var enig i parternes påstand om nedbringelse af tiden i anstalt til 7 dage med en prøvetid på 1
år, idet foranstaltningen ikke skal fastsættes i medfør af kriminallovens § 130.

K 125-16 Pinngitsaaliilluni atoqateqarneq pillugu suliami suliareqqitassanngortitami eqqartuussut
Eqqartuussisuuneqarfiup atuuttussanngortippaa - Landsretten stadfæstede dom i ankesag om voldtægt
Eqqartuussisoqarfiup Qaasuitsup pinngitsaaliilluni atoqateqarneq pillugu suliami eqqartuussutaa
Eqqartuussisuuneqarfiup atuuttussanngortippaa ulloq 13. juli 2016. Unnerluutigineqartup aalakoorluni
arnaq piumanngitsoq attuuasimavaa inussanilu utsuinut mangullugit.
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Unnerluutigineqartoq eqqartuunneqarsimavoq qaammatini pingasuni
inissiisarfimmiittussanngortinneqarluni kiisalu mitaanermut taarsiissutinik kr. 30.000-inik
akiliisussanngortinneqarluni.
Unnerluutigineqartup eqqartuussut taanna Eqqartuussisuuneqarfimmut suliareqqitassanngortippaa
sakkukillisaavigineqarnissaq piumasaqaatigalugu. Eqqartuussisoqarfiup tunngavilersuutai
Eqqartuussisuuneqarfiup isumaqatigai eqqartuussullu allannguuteqartinnagu atuuttussanngortinneqarpoq.
Landsretten stadfæstede den 13. juli 2016 Qaasuitsup Kredsrets dom i en sag om voldtægt. Tiltalte havde i
beruset tilstand befølt en kvinde mod hendes vilje og stukket fingre op i hendes skede.
Tiltalte blev idømt anstaltsanbringelse i 3 måneder samt betaling af 30.000 kr. i tortgodtgørelse.
Tiltalte havde anket dommen til Landsretten med påstand om formildelse. Landsretten var enig i de af
kredsretten anførte grunde og dommen blev stadfæstet uden ændringer.

K 142-16 Eqqartuussummi inerniliinermik iluarsiineq utertitsinermik kinguneqartoq - Berigtigelse af
domskonklusion medførte hjemvisning
Eqqartuussisoqarfiup Qaasuitsup eqqartuussutaa eqqartuussisuuneqarfiup atorunnaarsippaa ulloq 12. juli
2016. Atorunnaarsitsinerup kinguneranik suliaq eqqartuussisoqarfimmi aallaqqaataaniik suliarineqassaaq.
Suliami pineqarpoq unnerluutigineqartoq, sakkuutit pillugit inatsimmik unioqqutitsinermut
eqqartuussisoqarfimmit pisuutinneqarsimasoq. Eqqartuussisoqarfiup eqqartuussummi inerniliinerani
iluarsiisoqarsimavoq, ersersinneqarluni aallaammik arsaarinnissuteqartoqarsimasoq.
Eqqartuussisuuneqarfiup iluarsiineq inatsisitigut tunngavissaqarsorinngilaa, arsaarinnissuteqarnerummi
isummerfigineqarsimanera eqqartuussummi ersersinneqanngilaq. Suliaq taamaalilluni
eqqartuussisoqarfimmi aallaqqaataaniik suliarineqartussanngorlugu utertinneqarpoq.
Landsretten ophævede den 12. juli 2016 en dom afsagt af Qaasuitsup Kredsret. Ophævelsen betyder at
sagen skal gå om i kredsretten.
Sagen handlede om en tiltalt, der af kredsretten var anset skyldig i overtrædelse af våbenloven. I
kredsrettens domskonklusion er der lavet en berigtigelse, hvor det fremgår, at der er sket konfiskation af
en riffel. Landsretten fandt ikke, at der var hjemmel til berigtigelsen, da det i dommen ikke fremgår, at der
har været taget stilling til konfiskationen. Sagen blev dermed hjemvist til fornyet behandling i kredsretten.

C 263-15 Soqutigisanik aporaatsitsineq pillugu eqqartuussut eqqartuussisuuneqarfiup
atuuttussanngortippaa - Landsretten stadfæstede dom om interessekonflikt
Advokatip Advokatnævnillu akornanni saqitsaannermik suliami suliareqqitassanngortitami
eqqartuussisuuneqarfik eqqartuussuteqarpoq ulloq 7. juli 2016.
Suliami pineqarpoq advokati advokateqarfimmi atorfeqarnermini suliamik aalajangersimasumik
suliaqarsimasoq. Suliaq pineqartoq eqqartuussivinni suli ingerlatillugu advokati advokateqarfimmi allami,
suliami tamatumanerpiaq illuatungiusumik sullitaqartumi, sulilersimavoq.
Eqqartuussisuuneqarfik Kalaallit Nunaanni Eqqartuussivimmitulli isumaqarpoq suliffimmi allami
sulilernermi soqutigisanik aporaatsitsisoqalersimasoq aamma suliassanngortitaq suliamit
tunuartinnginnermigut advokatitut ileqqorissaarnissamik sumiginnaasimasoq, Eqqartuussisuuneqarfiullu
Kalaallit Nunaanni Eqqartuussiviup eqqartuussutaa atuuttussnangortippaa.
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Apeqqut pineqartoq taanna Nunatsinni eqqartuussissaatsimi maannamut
aalajangiivigineqarnikuunngimmat eqqartuussisuuneqarfiup suliassanngortitap pineqaatissinneqarnissaa
pissutissaqarsorinngilaa.
Landsretten afsagde dom den 7. juli 2016 i en civil ankesag mellem en advokat og Advokatnævnet.
Sagen drejede sig om, at en advokat under sin ansættelse i et advokatfirma havde behandlet en bestemt
sag. På et tidspunkt imens sagen stadig verserede, skiftede advokaten til det advokatfirma, der
repræsenterede den anden part i sagen.
Landsretten fandt i lighed med Retten i Grønland, at der ved firmaskiftet opstod en interessekonflikt og at
sagsøgte havde tilsidesat god advokatskik ved ikke at udtræde af sagen, og stadfæstede Retten i Grønlands
dom.
Da der var tale om et spørgsmål, som hidtil har været uafklaret i grønlandsk retspraksis, fandt Landsretten
ikke anledning til at pålægge sagsøgte nogen sanktion.

K 316-15 Pisortat oqartussaatitaannik narrunarsaanermut pinngitsuutitaasoq - Frifundet for krænkelse af
offentlig myndighed
Ulloq 5. juli 2016 eqqartuussisuuneqarfiup unnerluutigineqartoq, Eqqartuussisoqarfimmit Sermersuumit
ulluni 30-ni utaqqisitamik inissiisarfimmiittussanngortinneqarsimasoq, pisortat oqartussaatitaannik
narrunarsaanermut pinngitsuutippaa.
Suliami pineqarpoq unnerluutigineqartup politeeqarfimmut sianersimanera ilaatigullu oqarsimanera
politeeq aqqatigut taasaq ”toraajuumik aallaaseqartariaqartoq” assingusumilluunniit.
Pinngitsuutitsinermut tunngavilersuutimini Eqqartuussisuuneqarfiup pinerluttulerinermi inatsimmi § 37mik – pisortat oqartussaatitaannik naarrunarsaaneq – unioqqutitsisoqarsimasorinngilaa, tassami politiimut
aqqatigut taasamut toqqaannartumik siorasaarisoqarsimanngilaq imaluunniit narrutsaataasunik
oqaaseqartoqarsimanani. Aammattaaq Eqqartuussisuuneqarfiup pinerluttulerinermi inatsimmi § 98-imik
unioqqutitsinermut eqqartuussisoqarsinnaasorinngilaa, tassami siorasaarisoqarsimanngilaq imaluunniit
pinerlunnissamik siorasaarisoqarsimanani, inuunermik peqqissutsimillu innarliinissamik annertuumik
siooralersitsissutaasumik.
Den 5. juli 2016 frifandt Landsretten en tiltalt, der af Sermersooq Kredsret var blevet idømt betinget
anstaltsanbringelse i 30 dage, for at have krænket offentlig myndighed.
Sagen handlede om at den tiltalte havde ringet til politistationen og bl.a. udtalt at en navngiven
politibetjent ”er nødt til at have en riffel, der rammer plet” eller lignende.
I sin begrundelse for frifindelsen, fandt Landsretten ikke at kriminallovens § 37 – krænkelse af offentlig
myndighed var overtrådt, idet der ikke var rettet en trussel eller fornærmelig tiltale direkte til den
navngivne betjent. Ligeledes fandt Landsretten ikke, at der kunne dømmes for overtrædelse af
kriminallovens § 98, da der ikke var fremsat trusler eller truet med at foretage en forbrydelse på en måde,
der er egnet til at fremkalde alvorlig frygt for liv eller helbred.
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K 114-16 Eqqartuussisuuneqarfiup pisuunermik apeqqut suliami suliareqqitassanngortitami
aalajangiivigaa pineqaatissiissulli pillugu apeqqut aallaqqaataaniit suliarineqartussanngortillugu Landsretten afgjorde skyldsspørgsmål i ankesag, mens foranstaltningsspørgsmål skal gå om
Suliami suliareqqitassanngortitami eqqartuussuteqartoqarpoq ulloq 4. juli 2017, tassani
unnerluutigineqartoq pisortat oqartussaatitaannik narrunarsaanermut, siorasaarinermut, pisiniarfimmi
tillinnermut, kanngutsaatsuliornermut meeqqamillu 15-it inorlugit ukiulimmik pinngitsaaliilluni
atoqateqarsimanermut Eqqartuussisoqarfimmit Qaasuitsumit pisuutinneqarpoq eqqartuunneqarlunilu
Danmarkimi tarniluttunut napparsimmavissuarmi sivisussusiligaanngitsumik
katsorsartittussanngortinneqarluni.
Eqqartuussisuuneqarfiup nalilertussaavaa unnerluutigineqartoq meeqqamik 15-it inorlugit ukiulimmik
pinngitsaaliilluni atoqateqarsimanermut pisuunersoq aamma pineqaatissiissut pillugu apeqqut
aalajangiivigisussaavaa.
Pisuuneq pillugu apeqqummi Eqqartuussisuuneqarfiup pissutsinik arlalinnik atuuttoqarsoraa,
unnerluutigineqartup pisuuneranut erseqqissumik tikkuussinngitsunik, taamaattumillu
unnerluutigineqartoq pinngitsaaliilluni atoqateqarnermut pinngitsuutinneqarpoq.
Pineqaatissiissut pillugu apeqqummi eqqartuussisuuneqarfiup paasivaa eqqartuussisoqarfik
pineqaatissiitinnani taamaallaat eqqarsartaatsimik misissuinermut atatillugu tarnip pissusiinik naliliineq
pillugu inerniliinermik misissuiataarisimasoq, tarnikkut nappaateqarneq pillugu inerniliinermik
misissuiataarinanilu. Eqqartuussisuuneqarfik isumaqarpoq retspsykiatriskimik oqaaseqaammi inerniliinerup
eqqartuussisoqarfimmi eqqartuussisunut saqqummiunneqarnissaa pingaaruteqarluinnartuusoq, tassami
taanna tassaavoq unnerluutigineqartoq tarnimigut nappaateqarnersoq pillugu nakorsat naliliinerat.
Eqqartuussisuuneqarfiup pineqaatissiissut pillugu apeqqut eqqartuussisoqarfimmi aallaqqaataaniit
suliarineqartussanngorlugu utertippaa.
Den 4. juli 2017 blev der afsagt dom i en ankesag hvor en tiltalt af Qaasuitsup Kredsret var kendt skyldig i
krænkelse af offentlig myndighed, trusler, butikstyveri, blufærdighedskrænkelse og voldtægt af barn under
15 år og idømt tidsubestemt behandlingsdom på psykiatrisk hospital i Danmark.
Landsretten skulle bedømme om tiltalte var skyldig i voldtægt af et barn under 15 år, og afgøre
foranstaltningsspørgsmålet.
I skyldsspørgsmålet fandt Landsretten, at der forelå flere forhold, som ikke entydigt pegede på tiltalte som
den skyldige, hvorfor tiltalte blev frifundet for voldtægt.
I foranstaltningsspørgsmålet konstaterede Landsretten, at kredsretten forud for fastsættelse af
foranstaltningen alene har gennemgået mentalundersøgelsens psykologiske konklusion, og ikke den
psykiatriske. Landsretten fandt det helt afgørende, at kredsrettens dommere skulle forelægges den
retspsykiatriske erklærings konklusion, eftersom det er en lægelig vurdering om tiltalte er sindssyg.
Landsretten hjemviste herefter spørgsmålet om foranstaltning til ny behandling ved kredsretten.

K 103-16 Nunami allamiumik sulisoqarneq pillugu suliami suliareqqitassanngortitami eqqartuussut - Dom
i ankesag om udenlandsk arbejdskraft
Nunatta Eqqartuussisuuneqarfia suliami eqqartuussuteqarpoq ulloq 1. juli 2016, tassani
Eqqartuussisoqarfiup Qeqqatap unnerluutigineqartoq nunami allamiumik akuersissuteqarani
sulisoqarsimaneranut kr. 30.000-inik akiligassissimavaa.
Eqqartuussisuuneqarfiup unnerluutigineqartoq nunani allamiunut inatsimmi § 59, imm. 2-mik
unioqqutitsinermut pinngitsuutippaa, sulisoq nunami allamioq taanna unnerluutigineqartumi
suliffeqarnermi nalaani sulinissaminut akuersissuteqarsimammat.
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Sulinissamut akuersissut sulisitsisoq alla pillugu piumasaqaatinik ilaqarpoq, kisianni sulinissamut
akuersissummi piumasaqaatinik unioqqutitsisoqarneranut unnerluussuteqartoqanngilaq
Unnerluutigineqartoq taamaallaat eqqartuunneqarpoq sulisup atorfinitsinneqarnissaanut akuersissummik
kommunimiit piniarsimannginni pillugu.
Akiligassiissut kr. 2.000-inik annertussusilerneqarpoq.
Grønlands Landsret afsagde dom den 1. juli 2016, i en sag hvor Qeqqata Kredsret havde idømt en tiltalt
30.000 kr. i bøde for, uden tilladelse, at have beskæftiget en udenlandsk medarbejder.
Landsretten frifandt tiltalte for overtrædelse af udlændingelovens § 59, stk. 2. da den udenlandske
medarbejder havde arbejdstilladelse i den periode medarbejderen havde været beskæftiget hos tiltalte.
Til arbejdstilladelsen var knyttet betingelser om en anden arbejdsgiver, men der var ikke rejst tiltale for at
have overtrådt betingelserne i en arbejdstilladelse
Tiltalte blev herefter alene dømt for ikke at have indhentet tilladelse fra kommunen til at ansætte
medarbejderen.
Bøden blev udmålt til 2.000 kr.

K 109-16 Nakuuserneq pillugu suliami suliareqqitassanngortitami atuuttussanngortitsisoqarpoq Ankesag om vold blev stadfæstet
Eqqartuussisoqarfiup Qaasuitsup eqqartuussutaa eqqartuussisuuneqarfiup atuuttussanngortippaa ulloq 20.
juni 2016. Suliami tassani unnerluutigineqartoq inummik alleruatigut sakkortuumik tigusisimasutut,
aninaveersaartitsisimasutut kingusinnerusukkullu toqqusassiisimasutut pisuutinneqarsimavoq.
Eqqartuussisoqarfiup oqaatigisimasai nakuusernerullu qanoq ittuunera innersuussutigalugit
eqqartuussisoqarfiup ulluni 40-ni inissiisarfimmiittussanngortitsilluni eqqartuussutaa
eqqartuussisuuneqarfimmit atuuttussanngortinneqarpoq.
Den 20. juni 2016 stadfæstede Landsretten Qaasuitsup Kredsrets dom i en sag, hvor tiltalte var kendt
skyldig i at have taget kraftigt fat i en persons kæbe, nægtet personen at komme ud og senere tog
kvælertag på personen.
Under henvisning til det af kredsretten anførte og karakteren af den begåede vold, stadfæstede landsretten
kredsrettens dom på 40 dages anbringelse i anstalt.

K 083-16 Ilaatigut meeqqanik sullissinermik inuussutissarsiuteqarsinnaajunnaarsitsineq pillugu
eqqartuussut eqqartuussisuuneqarfiup atuuttussanngortikkaa - Landsretten stadfæstede dom om bl.a.
frakendelse af retten til erhvervsmæssigt at beskæftige sig med børn
Eqqartuussisuuneqarfik suliami Eqqartuussisoqarfik Qeqqatameersumi eqqartuussuteqarpoq ulloq 20. juni
2016, tassani unnerluutigineqartoq pisimasunut pingasusunut 2014-imi piliarineqartunut pisuusutut
isigineqarpoq. Pisimasut nakuusernermut, pigisanik ajoqusiinermut meeqqamillu 15-it inorlugit ukiulimmik
kinguaassiuutitigut atornerluinermut tunngasuupput.
Unnerluutigineqartup eqqartuussut eqqartuussisuuneqarfimmut suliareqqitassanngortippaa
sakkukillisaavigineqarnissaq piumasaqaatigalugu, ilaatigut piffissap suliamik suliaqarnermut atorneqartup
sivisusimanera aamma pinerlineqartup unnerluutigineqartoq nammineq piumassutsiminik
atoqatigisimallugu nassuiaateqarsimanera pissutigalugit.
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Pisimasut qanoq ittuunerat eqqarsaatigalugu Eqqartuussisuuneqarfiup pineqaatissiissummik
appaanissamut naammattumik tunngavissaqarsorinngilaa. Eqqartuussisoqarfiup qaammatini arfineqmarlunni inissiisarfimmiittussanngortitsilluni, meeqqanik inuusuttunillu inuussutissarsiutigalugu imaluunniit
sunngiffimmi sammisaqartitsinermi sullissisinnaajunnaarsitsilluni kiisalu pinerlineqartunut katillugit kr.
26.000 missaannik taarsiisussanngortitsilluni eqqartuussutaa eqqartuussisuuneqarfiup
atuuttussanngortippaa.
Landsretten afsagde dom den 20. juni 2016 i en sag fra Qeqqata Kredsret, hvor en tiltalt var blevet anset
skyldig i tre forhold begået i 2014. Forholdende omhandlede vold, tingsbeskadigelse og kønslig udnyttelse
af et barn under 15 år.
Tiltalte ankede dommen til landsretten med påstand om formildelse, bl.a. på grund af lang
sagsbehandlingstid og forurettedes forklaring om, at hun frivilligt havde haft samleje med tiltalte.
Henset til forholdenes karakterer, fandt Landsretten ikke nok grundlag til at nedsætte foranstaltningen.
Landsretten stadfæstede kredsrettens dom på syv måneders anbringelse i anstalt, frakendelse af retten til
erhvervsmæssigt eller i forbindelse med fritidsaktiviteter at beskæftige sig med børn og unge under 18 år
samt betaling af erstatninger til de forurettede på i alt omkring 26.000 kroner.

C 131-14 Kilisaammi atortunik iluarsaassineq pillugu suliami suliareqqitassanngortitami eqqartuussut Dom i ankesag om reparation af udstyr på trawler
Eqqartuussisuuneqarfik suliami suliareqqitassanngortitami Sisimiut Trawlerservice ApS-imut
suliassiissutigineqartumi eqqartuussuteqarpoq ulloq 15. juni 2016.
Suliareqqitassanngortitsisup, kr. 49.765,16-inik Sisimiut Trawlerservice ApS-imut
akiliisussanngortinneqarluni Eqqartuussisoqarfimmit Qeqqatamit eqqartuunneqarsimasup, suliaq
suliareqqitassanngortippaa pinngitsuutinneqarnissaq piumasaqaatigalugu. Suliareqqitassanngortitaq
piumasaqaateqarpoq eqqartuussut atuuttussanngortinneqassasoq ima allannguuserlugu
suliareqqitassanngortitsisup suliaqarnermut akiligassaq tamarmiusoq kr. 73.015,16-inik aningaasartalik
akilissallugu.
Eqqartuussisuuneqarfiup sullissinermut akunnerit atorneqartut ima qaffasitsigisorinngilai akunnerillu
ikilisinneqarnissaat pissutissaqarsorinagu. Taamaalilluni Sisimiut Trawlserservice ApS-ip piumasaqaataa
malinneqarpoq, aningaasat suliareqqitassanngortitsisup Sisimiut Trawlerservice ApS-imut akiligassai
qaffanneqarlutik.
Den 15. juni 2016 afsagde Landsretten dom en ankesag mod Sisimiut Trawlerservice ApS.
Appellanten, der af Qeqqata Kredsret var blevet dømt til at betale 49.765,16 til Sisimiut Trawlerservice ApS,
havde anket sagen med påstand om frifindelse. Indstævnte påstod stadfæstelse med den ændring at
appellanten skulle betale hele regningen på 73.015,16 for det udførte arbejde.
Landsretten fandt ikke at det opgjorte samlede timetal for arbejdet var så højt, at der var anledning til at
reducere i antallet af timer. Dermed blev Sisimiut Trawlserservice ApS’ påstand taget til følge og
Landsretten stadfæstede dommen fra Qeqqata Kredsret, med forhøjelse af det beløb, som appellanten skal
betale til Sisimiut Trawlerservice ApS.
K 070-16 Unnerluutigineqartut pingasut ujajaaneq pillugu suliami suliareqqitassanngortitami
eqqartuunneqartut - Tre tiltalte dømt for røveri i ankesag
Eqqartuussisuuneqarfik suliami unnerluutigineqartunut pingasunut tunngasumi ulloq 8. juni 2016
eqqartuussuteqarpoq. Siullermeeriffiusumi eqqartuussuteqartuuvoq Eqqartuussisoqarfik Kujalleq, tassani
unnerluutigineqartunit pingasuusunit marluk uajajaanermut qaammatini arfineq-marlunni aamma sisamani
inissiisarfimmiittuussanngortinneqarput, unnerluutigineqartut pingajuat pinngitsuutitaasoq.
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Suliami pineqarpoq unnerluutigineqartut inuit marluk aqqusinermi angusimagaat, aappaa saassullugu
puussianillu marlunnik tamarmik immikkut immiaaqqanik qulinik imalinnik arsaarlugit.
Ilisimannittut nassuiaataat pingaartinneqarlutik, sanilliunneqarluni unnerluutigineqartup nassuiaataa,
eqqartuussisuuneqarfiup unnerluutigineqartut tamaasa pinerluttulerinermi inatsisip § 112, imm. 1, nr. 1imik – ujajaaneq – unioqqutitsinermut pisuutippai.
Eqqartuussisoqarfiup eqqartuussutaa eqqartuussisuuneqarfiup atuuttussanngortippaa ima
allannguuserlugu, unnerluutigineqartut tamaasa pingasuutillugit qaammatini arfinilinnni
inissiisarfimmiittussanngortillugit kiisalu immiaaqqanut ujajakkanut tunngatillugu pinerlineqartunut
marlunnut tamanut immikkut kr. 500-nik taarseeqatigiittussanngortillugit.
Den 8. juni 2016 afsagde landsretten dom i en sag med tre tiltalte. Dom i første instans blev afsagt af
Kujalleq Kredsret, hvor to af de tre tiltalte blev idømt henholdsvis syv og fire måneder i anstalt for røveri
mens den tredje blev frifundet.
Sagen handlede om at de tiltalte havde indhentet to personer på gaden, overfaldet den ene og frarøvet
dem to poser med 10 øl i hver.
Med vægt på vidnernes forklaringer sammenholdt med den tiltaltes forklaring, fandt Landsretten alle tre
tiltalte skyldige i overtrædelse af kriminallovens § 112, stk. 1, nr. 1 – røveri.
Landsretten stadfæstede kredsrettens dom med de ændringer, at alle tre blev idømt seks måneder i
anstalt, samt at de i fællesskab skulle betale 500 kr. i erstatning til hver af de to forurettede, for de
frarøvede øl.

K 312-15 Pineqaatissiissutip atuutsiinnarneqarnissaanik suliami aalajangiineq - Beslutning i sag om
opretholdelse af foranstaltning
Nunatta Eqqartuussisuuneqarfia ulloq 6. juni 2016 aalajangerpoq Eqqartuussisoqarfiup Qaasuitsup
aalajangiinera atuuttussanngortinneqassasoq. Taamaalilluni eqqartuussap pinerluttunik
isumaginnittoqarfimmit nakutigineqaannarnissaa pillugu nakkutigisaanermilu nalaani assigiinngitsunik
piumasaqaasiiffigineqarnera pillugu pineqaatissiissut atuutsiinnarneqarpoq.
Pinerluttunik Isumaginnittoqarfiup oqaaseqaatai kingulliit tunngavigalugit eqqartuussisuuneqarfiup
eqqartuussaq ikiaroorniutinik atuipilunnermut katsorsartittussanngortippaa, Pinerluttunik
Isumaginnittoqarfiup erseqqinnerusumik aalajangersaanera malillugu.
Grønlands Landsret besluttede den 6. juni 2016 at stadfæste en beslutning fra Qaasuitsoq Kredsret.
Dermed blev foranstaltningen opretholdt for en domfældt om fortsat tilsyn af kriminalforsorgen med en
række vilkår gældende for tilsynstiden.
På baggrund af den seneste udtalelse fra Kriminalforsorgen, pålagde landsretten endvidere at domfældte
under Kriminalforsorgens nærmere bestemmelse, skulle underkaste sig afvænningsbehandling mod
misbrug af euforiserende stoffer.
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K 067-16 Atuartumut nakuusertutut unnerluutigineqartoq eqqartuussisuuneqarfiup pinngitsuutikkaa Landsretten frifandt tiltalt for vold mod elev
Eqqartuussisuuneqarfik suliami eqqartuussuteqarpoq ulloq 2. juni 2016, tassani unnerluutigineqartoq
atuartumik tuiatigut ajatsisimanermut pisumilu allami atuartumik niaquatigut tuschimik milorsisimanermut
Eqqartuussisoqarfik Kujallermit eqqartuunneqarpoq mianersoqqussummik tunineqarluni.
Eqqartuussisuuneqarfiup unnerluutigineqartoq pinngitsuutippaa.
Eqqartuussisuuneqarfiup tunngavilersuutimini oqaatigaa atuartumik sakatsineq ima annikitsigigami
pinerluttulerinermi inatsisip § 88-iani allaaserineqartunut ilaanngitsoq, tassani sakatsinerit ajatsinerillu
annikitsut ilanngunneqarsimanngillat.
Pisimasup aappaani eqqartuussisuuneqarfik eqqartuussisoqarfittulli isumaqarpoq atuartup tuschimik
milorneqarnermi kingunerisaanik unnerluussissummi allassimasutut ikeqalersimanera
uppernarsaatissaqanngitsoq. Eqqartuussisuuneqarfik aamma isumaqarpoq unnerluutigineqartup atuartoq
niaquatigut eqqorniarlugu siunertarisimanngikkaa imaluunniit tuschi niaqqukkut eqquissasoq
ilimagineqartutut isigineqarsinnaanngitsoq.
Den 2. juni 2016 afsagde Landsretten dom i en sag, hvor en tiltalt af Kujalleq Kredsret var blevet idømt en
advarsel for at have puffet en elev på skulderen og for et andet forhold, et år tidligere, for at have kastet en
tusch i hovedet på eleven.
Landsretten frifandt tiltalte.
I sin begrundelse anfører Landsretten, at puffet til eleven var af et sådant mindre omfang, at det ikke er
omfattet af gerningsbeskrivelsen i kriminallovens § 88, der ikke omfatter små puf og skub.
I det andet forhold fandt Landsretten, ligesom kredsretten, ikke dokumentation for at eleven havde
pådraget sig et sår efter at være blevet ramt af tuschen, som det ellers fremgik i anklageskriftet.
Landsretten mente heller ikke, at tiltalte havde til hensigt at ramme eleven i hovedet, eller at det kunne
anses for nærliggende, at tuschen ville ramme hovedet.

K 104-16 Hashimik anngiortumik eqqussineq pillugu suliami suliareqqitassanngortitami eqqartuussut
atuuttussanngortinneqartoq - Dom i ankesag om hashsmugling blev stadfæstet
Eqqartuussisoqarfiup Qaasuitsup unnerluutigineqartumut, hashimik 532 gram-imik anngiortumik
eqqussisimasumut, ulluni 60-ini inissiisarfimmiittussanngortitsilluni eqqartuussutaa
eqqartuussisuuneqarfiup atuuttussanngortippaa ulloq 1. juni 2016.
Suliaq unnerluutigineqartumit suliareqqitassanngortinneqarpoq pinngitsuutitsinissaq
piumasaqaatigineqarluni.
Unnerluutigineqartup assingusumik pinerluuteqarsimanermut eqqartuussaasareersimanera
Eqqartuussisuuneqarfiup tunngavilersuutimi pingaartippaa. Unioqqutitsinerit hashimut tunngasut
iluanaarutaangaatsiartarmata unnerluutigineqartoq suliap suliarineqarnerani aningaasartuutinik
akiliisussanngortinneqarpoq.
Landsretten stadfæstede den 1. juni 2016 Qaasuitsup Kredsrets dom på 60 dage i anstalt til en tiltalt, som
havde indsmuglet 532 gram hash.
Sagen var anket af tiltalte med påstand om formildelse.
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I sin begrundelse havde landsretten lagt vægt på at tiltalte tidligere var dømt for lignende kriminalitet.
Eftersom der i hashsager er en forholdsmæssig høj vinding ved overtrædelser, blev det endvidere pålagt
tiltalte at betale sagens omkostninger.

K 207/15 Eqqartuussisuuneqarfiup inissiisarfimmiittussanngortitsineq Pinerluttunik
Isumaginnittoqarfimmit nakkutigisaaninngortillugu allanngortippaa - Landsretten ændrede anstaltsdom
til tilsyn af Kriminalforsorgen
Nunatta Eqqartuussisuuneqarfia suliami Eqqartuussisoqarfik Qaasuitsumeersumi ulloq 31. maj 2016
eqqartuussuteqarpoq, tassani unnerluutigineqartoq inummik sakiaasigut qiuutinik kapisisimanermut
qaammatini arfinilinni inissiisarfimmiittussanngortinneqarsimavoq.
Eqqartuussisuuneqarfiup eqqartuussut allanngortippaa Pinerluttunik Isumaginnittoqarfimmit ukiuni
marlunni nakkutigisaaninngortillugu, ilanngullugu ilaatigut angerlarsimaffimmi paaqqinniffimmiluunniit
piukkunnartumi imigassamut katsorsartissasoq.
Unnerluussisussaatitaasut suliareqqitassanngortitsinerminni piumasaqaateqarput unnerluutigineqartoq
Pinerluttunik Isumaginnittoqarfimmit nakkutigisassanngortinneqassasoq, tamannalu unnerluutigineqartup
isumaqatigaa.
Aammattaaq tarnikkut nappaatini nakorsat oqaaseqaatiminni ilaatigut inerniliipput unnerluutigineqartoq
sulisunit ilinniarsimasunit annertuumik ikorfartorneqarnissaminik isumassorneqarnissaminillu
pisariaqartitsisoq, unnerluutigineqartormi poqiitsuuvoq, uppertikkuminartooqqajaasuulluni,
aalajangersimasumik eqqarsartartuulluni, imminut upperinani, imminut tatiginani imminullu
ikiorsinnaanani.
Den 31. maj 2016 afsagde Grønlands Landsret dom i en sag fra Qaasuitsup Kredsret, hvor en tiltalt var
blevet idømt seks måneder i anstalt, for at have stukket en person i brystet med en saks.
Landsretten ændrede dommen til to års tilsyn af Kriminalforsorgen, herunder bl.a. alkoholafvænning i et
dertil egnet hjem eller institution.
Anklagemyndigheden havde i sin anke nedlagt påstand om, at tiltalte skulle undergives tilsyn af
Kriminalforsorgen, hvilket tiltalte var enig i.
Endvidere blev det i en retspsykiatrisk erklæring bl.a. konkluderet, at tiltalte havde behov for betydelig
støtte og omsorg af uddannet personale, idet tiltalte var præget af dårlig begavelse, med tilbøjelighed til at
være naiv, konkret tænkende, selvusikker, uden selvtillid og hjælpeløs.

K 096/15 Suliami suliareqqitassanngortitami spilkuponinik minnerpaamik kr. 500.000-nik nalilinnik
tilligartaqattaarnermut tunngasumi eqqartuussuteqarneq - Dom i ankesag om systematisk tyveri af
spilkuponer for mindst 500.000 kroner
Tilligartaqattaarneq pillugu suliami suliareqqitassanngortitami ulloq 31. maj 2016
eqqartuussuteqartoqarpoq. Unnerluutigineqartoq Eqqartuussisoqarfimmit Qeqqatamit
eqqartuunneqarsimavoq qaammatini qulingiluani inissiisarfimmiittussanngortinneqarluni, kr. 227.967-inik
arsaarinnissuteqarfigineqarluni kiisalu tips-, lotto aamma oddsetkuponinik suliffimminiit tilligarsimanermut
aningaasanillu eqqugassanik pisassarinngisaraluminik tigusisarsimanermut kr. 727.748-nik
taarsiisussanngortinneqarluni.
Eqqartuussisoqarfiup eqqartuussutaa eqqartuussisuuneqarfiup atuuttussanngortippaa ima
allannguuserlugu inissiisarfimmiiffissaq qaammatinut arfinilinnut sivikillisillugu, innersuussutigalugu
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uppernarsarneqartoq unnerluutigineqartoq minnerpaamik kr. 500.000 nalinginut spilertarsimasoq
akiliinani. Taarsiivigineqarnissamik piumasaqaatip saqitsaassutitut suliassiissutigineqarnissaanut
kinguartinneqarpoq.
Den 31. maj 2016 blev der afsagt dom i en ankesag om systematisk tyveri. Tiltalte var af Qeqqata Kredsret
idømt ni måneder i anstalt, konfiskation af 227.967 kroner samt betaling af erstatning på 727.748 kroner,
for at have stjålet tips-, lotto- og oddsetkuponer fra sin arbejdsplads og uberettiget tilegnet sig
præmiepenge deraf.
Landsretten stadfæstede kredsrettens dom, med den ændring at anstaltstiden blev nedsat til seks måneder
under henvisning til, at det var bevist at tiltalte i hvert fald havde spillet for 500.000 kroner, uden at betale
for det. Selve erstatningskravet blev udskudt til civilt søgsmål.

C 089/16 Eqqartuussisuuneqarfiup meeqqanut akilersuutit pillugit aalajangiineq atuuttussanngortikkaa Landsretten stadfæstede beslutning om betaling af børnebidrag
Ataatap meeqqamut 2015-imi inunngortumut meeqqat inatsiseqartitaaneranni § 13, imm. 2 naapertorlugu
akilersuinissaa kiisalu meeqqat inatsiseqartitaaneranni § 20 naapertorlugu anaanaasup erninissaa
qaammatinik marlunnik sioqqullugu ernereerneraniillu qaammammi ataatsimi anaanaasumut
akiliuteqarnissaa pillugit Kalaallit Nunaanni Eqqartuussiviup aalajangiinera eqqartuussisuuneqarfiup ulloq
30. maj 2016 atuuttussanngortippaa.
Landsretten stadfæstede den 30. maj 2016 Retten i Grønlands beslutning om, at en far til et barn født i
2015, i medfør af børnelovens § 13, stk. 2, skal betale bidrag til barnet, samt i medfør af børnelovens § 20,
skal betale bidrag til barnets mor to måneder før og en måned efter fødslen.

K 107/15 Suliaq sivisuumik suliarineqarsimagaluartoq ulluni 14-ini
inissiisarfimmiittussanngortitsisoqarpoq utaqqisitamik - 14 dages betinget anstalt trods lang
sagsbehandlingstid
Den 25. maj 2016 afsagde landsretten dom i en sag, hvor en tiltalt af Sermersooq Kredsret var blevet dømt
skyldig i et voldforhold begået i 2010 og frifundet for et trusselsforhold. Sermersooq Kredsret idømte ikke
nogen foranstaltning, pga. lang sagsbehandlingstid.
Landsretten fandt imidlertid tiltalte skyldig i både voldsforholdet og trusselsforholdet og idømte tiltalte 14
dage i anstalt med en prøvetid på et år.
Landsretten fandt vidnets forklaring troværdig og at tiltalte dermed havde haft til hensigt at udtale sig
truende, og at truslen var egnet til at fremkalde alvorlig frygt for en andens liv.

K 106/16 Qaammatini tallimani inissiisarfimmiittussanngortitsineq atuuttussanngortinneqartoq - Dom på
fem måneder i anstalt blev stadfæstet
Eqqartuussisoqarfiup Kujalliup eqqartuussutaa eqqartuussisuuneqarfiup ulloq 24. maj 2016
atuuttussanngortippaa, tassani unnerluutigineqartoq kanngutsaatsuliornermut, aserorterinermut
nakuusernermullu qaammatini tallimani inissiisarfimmiittussanngortinneqarsimavoq.
Unnerluutigineqartup eqqartuussut eqqartuussisuuneqarfimmut suliareqqitassanngortippaa
pinngitsuutitaanissaq piumasaqaatigalugu.
Eqqartuussisoqarfiup pisimasuni tamani uppernarsaatinut inerniliisimanera eqqartuussisuuneqarfiup
isumaqatigaa qaammatinilu tallimani inissiisarfimmiittussanngortitsilluni pineqaatissiisimaneq
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naleqquttuusoralugu. Nakuusernerit peqqarniitsuunerat navianaateqarnerallu aamma
unnerluutigineqartup taamatut ittumik pinerlunnermut siornatigut pineqaatissinneqartareersimanera
tunngaviutinneqarput.
Den 24. maj 2016 stadfæstede landsretten Kujalleq Kredsrets dom, hvor tiltalte var blevet idømt fem
måneder i anstalt for fire forhold vedrørende blufærdighedskrænkelse, hærværk og vold.
Tiltalte ankede dommen til landsretten med påstand om frifindelse.
Landsretten var enig i kredsrettens bevisresultater i samtlige forhold og fandt foranstaltningen på fem
måneder i anstalt passende. Voldsforholdenes grove karakter og farlighed, og det at tiltalte tidligere havde
været foranstaltet for samme slags kriminalitet, blev lagt til grund.

K 187/15 Unnerluutigineqartoq eqqartuussisoqarfimmit pisuutinneqartoq eqqartuussisuuneqarfimmilli
pinngitsuutinneqarluni - Tiltalt blev kendt skyldig af kredsretten men frifundet af landsretten
Suliami suliareqqitassanngortitami ulloq 23. maj 2016 eqqartuussuteqartoqarpoq, tassani
unnerluutigineqartoq Eqqartuussisoqarfimmit Kujallermit eqqartuunneqarsimavoq qaammatini arfineqpingasuni inissiisarfimmiittussanngortinneqarluni. Unnerluutigineqartoq pisimasunut arfinilinnut,
eqqissiviilliortitsinermut, nakuusernermut, ujajaanermut tillinnermullu tungasunut
eqqartuunneqarsimavoq.
Unnerluutigineqartup suliaq eqqartuussisuuneqarfimmut suliareqqitassanngortippaa piumasaqaatigalugu
pisimasoq 3-mi, arnamut naakusernermut taassuma inaani pisumut, pinngitsuutitsisoqassasoq.
Unnerluutigineqartoq pisimasut sinnerinut pisuunerarpoq, tassani pisimasut marluk arnamut pisimasoq 3mi pineqartumut tassungarpiaq ullorlu taannarpiaq ujajaanermut tunngasuupput.
Eqqartuussisuuneqarfiup unnerluutigineqartoq arnamut nakuusersimanermut pinngitsuutippaa
eqqartuullugulu qaammatini arfinilinni inissiisarfimmiittussanngortillugu utaqqisitamik ukiuni marlunni
misiligaaffiliinertalimmik.
Eqqartuussisuuneqarfiup pingaartippaa arnaq qulartorujussuulluni nassuiaasoq aamma arnaq pisimasoq 2mik politiinut nalunaaruteqaatigaluni pisimasumik tamatumunnga nalunaarutiginnissimanngimmat, naak
pisimasoq ulloq taannarpiaq angummit taassumanngarpiaq piliarinerarneqaraluartoq. Aatsaat sap.
akunnera ataaseq qaangiuttoq pisimasoq 3 politiinut nalunaarutigisimavaa.
Unnerluutigineqartoq Pinerluttunik Isumaginnittoqarfimmit eqqartuussinerup nalaani nakkutigisaammat
eqqartuussisuuneqarfik naliliivoq inissiisarfimmiittussanngortitsineq utaqqisitaq unnerluutigineqartup
inatsisinik unioqqutitseqqinnaveersaartinnissaanut naammattoq.
Den 23. maj 2016 blev der afsagt dom i en ankesag, hvor en tiltalt af Kujalleq Kredsret var blevet idømt otte
måneder i anstalt. Tiltalte var dømt for seks forhold omhandlende husfredskrænkelse, vold, røveri og
tyveri.
Tiltalte ankede sagen til landsretten med påstand om frifindelse i forhold tre, der vedrørte vold mod en
kvinde i hendes lejlighed. Tiltalte havde erkendt sig skyldig i de øvrige forhold, hvor forhold to vedrørte
røveri samme dag og mod samme kvinde, som i forhold tre.
Landsretten frifandt tiltalte for voldsforholdet mod kvinden, og idømte en betinget anstaltsdom på seks
måneder med en prøvetid på to år.
Landsretten lagde vægt på, at kvindens forklaring var meget usikker og at kvinden ikke havde anmeldt
forholdet samtidig med, at hun anmeldte forhold to, når nu forholdende skulle være begået samme dag, af
den samme mand. Først en uge senere anmeldte hun forhold tre.
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Da tiltalte under hovedforhandlingen var under tilsyn af Kriminalforsorgen, skønnede landsretten, at en
betinget anstaltsdom var nok til, at afholde tiltalte fra at begå yderligere lovovertrædelser.

K 058/16 Suliami hashimut tunngasumi eqqartuussut eqqartuussisuuneqarfiup atuuttussanngortikkaa Landsretten stadfæstede kredsretsdom i hashsag
Nunatta Eqqartuussisuuneqarfia suliami ulloq 20. maj 2016 eqqartuussuteqarpoq, tassani
Eqqartuussisoqarfiup Qeqqatap unnerluutigineqartoq ulluni 7-ini inissiisarfimmiittussanngortissimavaa
ukiumi ataatsimi misiligaaffilerlugu, kr. 3.000-inik akiligassillugu, kr. 7.500-nik arsaarinnissuteqarfigitillugu
kiisalu suliamut aningaasartuutinik akiliisussanngortillugu.
Eqqartuussisoqarfiup eqqartuussutaa eqqartuussisuuneqarfiup atuuttussanngortippa, ima
allannguuserlugu akiligassiissut kr. 1.000-inut appartillugu.
Unnerluutigineqartup eqqartuussut eqqartuussisuuneqarfimmut suliareqqitassanngortippaa
pinngitsuutitaanissaq piumasaqaatigalugu, unnerluussisussaatitaasulli piumasaqaateqarput eqqartuussut
atuuttussanngortinneqassasoq, akiligassiissut kr. 1.000-inut appartinneqassammat.
Eqqartuussisuuneqarfiup akiligassiissut appartippaaa unnerluussisussaatitaasut piumasaqaataat malillugu.
Grønlands Landsret afsagde dom den 20. maj 2016 i en sag, hvor Qaasuitsoq Kredsret havde idømt en tiltalt
anstalt i syv dage med en prøvetid på et år, bøde på 3.000 kroner, konfiskation af 7.500 kroner samt
betaling af sagens omkostninger.
Landsretten stadfæstede kredsrettens dom, med den ændring at bøden blev nedsat til 1.000 kroner.
Tiltalte havde anket dommen til landsretten med påstand om frifindelse, mens anklagemyndigheden havde
påstået dommen stadfæstet, idet bøden skulle nedsættes til 1.000 kroner.
Landsretten nedsatte bøden i henhold til anklagemyndighedens påstand.

K 086/16 Hashimik 155 grammimik anngiortumik eqqussinermut inissiisarfimmiittussanngortitsineq
utaqqisitaq kiisalu kr. 15.500 akiligassiineq - Betinget anstaltsanbringelse samt bøde på 15.500 kr. for
indsmugling af 155 gram hash
Eqqartuussisuuneqarfik suliami ulloq 19. maj 2016 eqqartuussuteqarpoq, tassani unnerluutigineqartoq
hashimik 155 grammimik Nunatsinnut anngiortumik eqqussisimanermut Eqqartuussisoqarfimmit
Qeqqatamit ulluni 30-ni inissiisarfimmiittussanngortinneqarsimavoq ukiumi ataatsimi
misiligaaffiliinertalimmik kiisalu kr. 5.200-nik akiligassinneqarsimalluni.
Unnerluussisussaatitaasut suliaq eqqartuussisuuneqarfimmut suliareqqitassanngortippaat
piumasaqaatigalugu sukannernerulersitsisoqassasoq.
Eqqartuussisoqarfiup eqqartuussutaa eqqartuussisuuneqarfiup atuuttussanngortippaa ima
allannguuserlugu akiligassiissut kr. 15.500-nut qaffallugu, tassa hashi grammi ataaseq 100 koruuninik
nalilerlugu.
Eqqartuussisuuneqarfik isumaqarpoq suliami pineqartutut ittumi piffissaq suliap suliarineqarneranut
atorneqartoq unnerluutigineqartulluunniit aningaasatigut atugai akiligassiissutip
annikinnerulersinneqarneranik kinguneqarsinnaanngitsut.
Den 19. maj 2016 afsagde landsretten dom i en sag, hvor en tiltalt af Qeqqata Kredsret var blevet idømt
anstalt i 30 dage med en prøvetid på et år, samt en bøde på 5.200 kroner, for at indsmugle 155 gram hash
til Grønland.
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Anklagemyndigheden ankede sagen til landsretten med påstand om skærpelse.
Landsretten stadfæstede kredsrettens dom med den ændring, at bøden blev hævet til 15.500 kroner,
svarende til 100 kroner per gram hash.
Landsretten fandt, at i en sag af den omhandlende karakter, så ville hverken sagsbehandlingstiden eller
tiltaltes økonomiske forhold kunne medføre, at bøden skulle være mindre.

K 321/15 Unnerluutigineqartoq naalungiarsummik kiisinermut akunnerni 40-ni inuiaqatigiinni
sulisitaasussanngortinneqartoq - Tiltalt fik 40 timers samfundstjeneste for at bide spædbarn
Nunatta Eqqartuussisuuneqarfia suliami ulloq 15. maj 2016 eqqartuussuteqarpoq. Suliami tamatumani
unnerluutigineqartup naalungiarsuk ersaatigut kiisimavaa.
Eqqartuussisoqarfik Qaasuitsoq unnerluutigineqartumik eqqartuussisimavoq akunnerni 160-ini
inuiaqatigiinni sulisitaasussanngortitsilluni. Unnerluussisussaatitaasut suliareqqitassanngortitsipput
piumasaqaatigalugu sakkukillisaasoqassasoq akunnerni 40-ni inuiaqatigiinni
sulisitaasussanngortitsisoqarluni.
Eqqartuussisuuneqarfiup piumasaqaat tamanna taperserpaa unnerluutigineqartorlu akunnerni 40-ni
inuiaqatigiinni sulisitaasussanngortinneqarluni eqqartuunneqarpoq
Den 15. maj 2016 afsagde Grønlands Landsret dom i en sag, hvor en tiltalt havde bidt et spædbarn i kinden.
Qaasuitsoq Kredsret havde idømt tiltalte 160 timers samfundstjeneste, hvilket Anklagemyndigheden havde
anket, med påstand om formildelse til 40 timers samfundstjeneste.
Landsretten tilsluttede sig påstanden, og tiltalte blev idømt 40 timers samfundstjeneste.

K 028/16 Suliap sivisuumik suliarineqarnera pissutigalugu eqqartuussut utaqqisitanngortinneqartoq Dom gøres betinget på grund af lang sagsbehandlingstid
Eqqartuussisuuneqarfik suliami ulloq 15. maj 2016 eqqartuussuteqarpoq, tassani unnerluutigineqartup
ukiukitsoq atuarfiup silataani 2010-mi toqqusassisimavaa, ukiukitsoq ilisimajunnaartillugu niaqqumigullu
aporluni.
Unnerluutigineqartoq 2013-imi Eqqartuussisoqarfimmit Qaasuitsumit eqqartuunneqarpoq ulluni 30-ni
inissiisarfimmiittussanngortinneqarluni. Unnerluutigineqartup eqqartuussut eqqartuussisuuneqarfimmut
suliareqqitassanngortippaa, eqqartuussisuuneqarfiullu suliaq 2016-imi februaarimi tiguaa.
Unnerluussisussaatitaasut piumasaqaatigaat unnerluutigineqartumut eqqartuussut
utaqqisitanngortinneqassasoq, suliap sivisuumik suliarineqarsimanera pissutigalugu, tamannalu
unnerluutigineqartup akuersaarpaa.
Eqqartuussisuuneqarfik isumaqataavoq Eqqartuussisoqarfiullu Qaasuitsup eqqartuussutaa
atuuttussanngortillugu ima allannguuserlugu ulluni 30-ni inissiisarfimmiittussanngortitsilluni eqqartuussut
utaqqisitanngortinneqarluni.
Landsretten afsagde den 15. maj 2016 dom i en sag, hvor en tiltalt i 2010 havde taget kvælertag på en
mindreårig i en skolegård, hvorved den mindreårige besvimede og slog hovedet.
I 2013 blev tiltalte af Qaasuitsoq Kredsret idømt anstaltsanbringelse i 30 dage. Tiltalte ankede kredsrettens
dom til landsretten, som modtog sagen i februar 2016.
Anklagemyndighedens påstand var, at tiltaltes dom skulle gøres betinget, på grund af den lange
sagsbehandlingstid, hvilket tiltalte var indforstået med.
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Landsretten var enig og stadfæstede Qaasustsup Kredsrets dom, med den ændring at dommen på 30 dages
anstaltsanbringelse blev gjort betinget.

K 158/15 Eqqartuussisuuneqarfiup qaammatini arfinilinni inissiisarfimmiittussanngortitsilluni
eqqartuussut qaammatini pingasuni inissiisarfimmiittussanngortitsininngortippaa - Landsretten ændrede
dom på seks måneder i anstalt til tre måneder
Ulloq 13. maj 2016 eqqartuussisuuneqarfik suliami suliareqqitassanngortitami eqqartuussuteqarpoq.
Suliami tamatumani unnerluutigineqartoq 2012-imi marloriarluni nakuusersimanermut
pisuutinneqarsimavoq.
Unnerluutigineqartoq Eqqartuussisoqarfik Qeqqatamit eqqartuunneqarsimavoq qaammatini arfinilinni
inissiisarfimmiittussanngortinneqarluni, eqqartuussut 2011-meersoq ilanngullugu ataatsiminut
pineqaatissiisoqarsimalluni.
Suliami suliareqqitassanngortitami illuatungeriit tamarmik piumasaqaateqarput qaammatini pingasuni
inissiisarfimmiittussanngortitsisoqarluni sakkukillisaasoqassasoq, unnerluutigineqartummi eqqartuussut
2011-meersoq atoreersimavaa.
Eqqartuussisuuneqarfiup eqqartuussut allanngortippaa qaammatini pingasuni
inissiisarfimmiinninngortillugu, taamaaliornermilu pineqaartissiissut aalajangersarneqarpoq pisimasut
2012-imi piliarineqarsimasut kisiisa aallaavigalugit.
Den 13. maj 2016 afsagde landsretten dom i en ankesag, hvor en tiltalt var kendt skyldig i vold i to tilfælde
begået i 2012.
Tiltalte var af Qeqqata Kredsret blevet idømt seks måneders anstaltsanbringelse, som en fælles
foranstaltning med en dom fra 2011.
I ankesagen havde begge parter påstået formildelse til tre måneders anstaltsanbringelse, eftersom tiltalte
allerede havde afsonet dommen fra 2011.
Landsretten ændrede dommen til tre måneders anstaltsanbringelse, hvormed foranstaltningen alene blev
fastsat for de forhold, der blev begået i 2012.

K 109/15 Normupladeqarani biilermut kr. 500-nik akiligassinneqarneq - 500 kroner i bøde for at køre
med manglende nummerplade
Eqqartuussisoqarfiup Sermersuup eqqartuussutaa eqqartuussisuuneqarfiup ulloq 13. maj 2016
atuuttussanngortippaa, tassani unnerluutigineqartoq biilinik normupladeqanngitsumik
ingerlatsisimanermut kr. 500-nik akiligassinneqarsimavoq.
Eqqartuussisuuneqarfiup eqqartuussummut tunngavilersuutigaa unnerluutigineqartoq nammineerluni
nassuersimasoq biilit marlunnik normupladilerneqanngitsut aqussimallugit.
Landsretten stadfæstede den 13. maj 2016 Sermersooq Kredsrets dom, hvor en tiltalt var blevet idømt 500
kroner i bøde, for at føre en bil, der manglede en nummerplade.
Landsretten begrundede dommen med, at tiltalte selv havde erkendt at have kørt bilen, uden at der var
monteret to nummerplader på den.
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K 064/16 Tarniluttunut katsorsaavimmi katsorsartinneqarnissamik aalajangiineq
eqqartuussisuuneqarfiup atuutsiinnarpaa - Landsretten opretholdt beslutning om behandling på
psykiatrisk afdeling
Eqqartuussisoqarfiup Qeqqatap eqqartuussamut pineqaatissiissutip atuutsiinnarneqarnissaanik
aalajangiinera eqqartuussisuuneqarfiup ulloq 13. maj 2016 allanngortippaa.
Eqqartuussisoqarfiup Qeqqatap eqqartuussamut pineqaatissiissut pinerluttulerinermi inatsimmi
taamanikkut atuuttumi § 113 naapertorlugu ulloq 1. marts 2016-imi atuutsiinnarpaa.
Eqqartuussisuuneqarfik pineqaatissiivoq pinerluttulerinermi inatsimmi maanna atuuttumi § 157
naapertorlugu.
Eqqartuussisuuneqarfik isumaqarpoq pineqaatissiissut atuutsiinnarneqassasoq, eqqartuussaq 2012-imi
katsorsagassanngortinneqarluni eqqartuussaaqqanermi, nakorsaatitortitaanermi sap.
akunnikkuutaartumillu oqaloqatigineqartarnermi nalaani pinerloqqissimammat.
Den 13. maj 2016 ændrede landsretten Qeqqata Kredsrets beslutning vedrørende opretholdelse af
foranstaltningen mod en domfældt.
Qeqqata Kredsret havde den 1. marts 2016 opretholdt foranstaltningen mod domfældte i medfør af den før
2010 gældende kriminallovs § 113. Landsretten fastsatte i stedet foranstaltningen i medfør af den
nugældende kriminallovs § 157.
Landsretten fandt, at foranstaltningen skulle opretholdes fordi den domfældte havde recidiveret i 2012,
hvor han var undergivet en behandlingsdom, medicinsk behandling og ugentlige samtaler.

K 038/16 Angerlarsimaffimmi peqqarniitsumik ujajaanermut eqqartuussisoqarfimmit
pinngitsuutinneqartoq eqqartuussisuuneqarfimmit pisuutinneqarpoq - Frifundet for groft hjemmerøveri
af kredsretten blev dømt skyldig af landsretten
Eqqartuussisuuneqarfik suliami suliareqqitassanngortitami ulloq 13. maj 2016 eqqartuussuteqarpoq,
tassani Eqqartuussisoqarfiup Qeqqatap unnerluutigineqartoq tillinnernut tillitanillu atuinernut arlalinnut
pisuutissimavaa, ujajaanermullu pinngitsuutillugu ataatsimullu pineqaatissisimallugu qaammatini arfinilinni
inissiisarfimmiittussanngortillugu.
Eqqartuussisoqarfiup eqqartuussutaa eqqartuussisuuneqarfiup atuuttussaangortippaa, kisianni
unnerluutigineqartoq ujajaanermut pisuutillugu pineqaatissiissullu tamakkiisoq allanngortippaa ukiuni
marlunni qaammatinilu arfinilinni inissiisarfimmiittussanngortitsininngortillugu.
Eqqartuussisuuneqarfiup tunngaviutippaa ilisimannittut arlallit assigiimmik nassuiaateqartut aamma
ilisimannittut ilaata ataatsip unnerluutigineqartoq pinerluttut ilaattut ilisarigaa. Aamma ilisimannittut
marluk killisiorneqarnerannut nalunaarusiaq 2015-imeersoq tunngaviutinneqarpoq.
Pineqaatissiissut pillugu apeqqummi eqqartuussisuuneqarfik isumaqarpoq angerlarsimaffimmi ujajaaneq
peqqarniitsoq pineqartoq, pinerluttut arlallit tamarmik kiinarpallit sakkunik assigiinngitsunik atuillutik
piliarisimasaat. Unnerluutigineqartoq taamatorluinnaq pinerlussimasutut siornatigut
pineqaatissinneqarnikuuvoq tamatumunngalu ilutigitillugu pisimasut assingusut arlallit
eqqartuussutissanngortinneqarput.
Landsretten afsagde dom i en ankesag den 13. maj 2016. Qeqqata Kredsret havde kendt en tiltalt skyldig i
flere tilfælde af tyveri og hæleri, frifundet tiltalte for røveri og idømt en samlet foranstaltning på seks
måneder.
Landsretten stadfæstede kredsrettens dom, men kendte tiltalte skyldig i røveriet og ændrede den samlede
foranstaltning til to år og seks måneder i anstalt.
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Landsretten lagde til grund, at flere af vidnerne havde samstemmende forklaringer og et af vidnerne havde
genkendt tiltalte som en af gerningsmændene. Endvidere blev to vidners afhøringsrapporter fra 2015 lagt
til grund.
I foranstaltningsspørgsmålet fandt landsretten, at der var tale om et groft røveri, begået i et privat hjem,
under anvendelse af flere forskellige våben af flere gerningsmænd i forening, der alle bar masker. Tiltalte
var tidligere foranstaltet for samme slags kriminalitet, og der var flere lignende forhold til bedømmelse
samtidig.

K 066/16 Puujaasamik anaasineq ulluni 30-ni inissiisarfimmiittussanngortitsinermik kinguneqarpoq - Slag
med flaske gav 30 dage i anstalt
Eqqartuussisoqarfiup Sermersuup eqqartuussutaa eqqartuussisuuneqarfiup ulloq 11. maj 2016
atuuttussanngortippaa, tassani unnerluutigineqartup inuk niaquatigut immiaaqqap puuanik
nangikkiarnerup nalaani anaasimavaa.
Ulluni 30-ni inissiisarfimmiittussanngortitsisoqarluni eqqartuussuteqartoqarsimavoq.
Eqqartuussisuuneqarfiup eqqartuussutini tunngavilersuiffigalugu eqqartuussisoqarfiup oqaatigisimasai
innersuussutigai, tassani pingaartinneqarsimalluni pisimasup peqqarniitsuunera aamma
unnerluutigineqartup ilaatigut nakuusernermut kingullermik pineqaatissinneqarsimanera suliami matumani
pinerlunnerup pinera qaammatinik quliinnarnik sioqqullugu.
Den 11. maj 2016 stadfæstede landsretten Sermersooq Kredsrets dom, i en sag hvor tiltalte havde slået en
person i hovedet med en ølflaske under en efterfest.
Dommen lød på 30 dages anstaltsanbringelse.
Landsretten begrundede sin dom med det af kredsretten anførte, hvor der blev lagt vægt på forholdets
grovhed, og at tiltalte senest var foranstaltet for blandt andet vold kun 10 måneder før gerningstidspunktet
i nærværende sag.

K 012/15 Nakuusernermut siorasaarinermullu ukiumi ataatsimi inissiisarfimmiittussanngortitsineq
atuuttussanngortinneqartoq - Et år i anstalt for vold og trusler blev stadfæstet
Eqqartuussisuuneqarfik suliami suliareqqitassanngortitami ulloq 9. maj 2016-imi eqqartuussuteqarpoq,
tassani unnerluutigineqartoq inooqatiminut nakuusersimanermut siorasaarisjmanermullu
Eqqartuussisoqarfimmit Qaasuitsumit eqqartuunneqarsimavoq ukiumi ataatsimi
inissiisarfimmiittussanngortinneqarluni.
Unnerluutigineqartup eqqarsartaasianik misissuisoqareersoq eqqartuussisuuneqarfiup eqqartuussut
atuuttussanngortippaa.
Eqqartuussisuuneqarfiup suliaq 2015-imi tiguaa eqqartuussinerlu 2015-imi februaarini aallartillugu. Tassani
aalajangertoqarpoq suliaq kinguartinneqassasoq eqqarsartaatsimik misissuisoqareernissamut suliallu
Nakorsanut Eqqartuussivinnit Siunersiorneqartartunut saqqummiunneqareernissaanut.
Taamaaliortoqarpoq ilaatigut pissutigalugu unnerluutigineqartoq peqqarniitsumik nakuusernermut
maannamut sisamariarluni eqqartuussaammat, kisiannili ajortumik iliuuseqarsimanini
eqqartuussisuuneqarfimmi ilumuunnginnerarluinnarlugu.
Eqqartuussisuuneqarfiulli eqqartuussisoqarfiup eqqartuussutaaniit allaanerusumik eqqartuussuteqarnissani
oqaaseqaatit aallaavigalugit tunngavissaqarsorinngilaa, nalunaarporlu eqqartuussisoqarfiup ukiumi
ataatsimi inissiisarfimmiittussanngortitsilluni eqqartuussuteqarsimanera isumaqataaffigalugu.
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Landsretten afsagde dom den 9. maj 2016 i en ankesag, hvor en tiltalt af Qaasuitsup Kredsret var blevet
idømt et år i anstalt for i 2014, at have udøvet vold mod og truet sin samlever.
Efter en mentalundersøgelse af tiltalte, valgte landsretten at stadfæste kredsrettens dom.
Landsretten modtog sagen i januar 2015, og påbegyndte hovedforhandlingen i februar 2015. Her blev det
besluttet at udsætte sagen på mentalundersøgelse og forelæggelse for Retslægerådet. Dette bl.a. fordi at
tiltalte nu fire gange var blevet idømt anstaltsanbringelse for grov vold, men for landsretten nærmest
fuldstændigt benægtede, at have begået noget forkert.
På baggrund af erklæringerne fandt landsretten dog ikke grundlag for at idømme anderledes end
kredsretten, og erklærede sig enig i kredsrettens dom på et års anstaltsanbringelse.

K 056/16 Pisuunermut tunngavilersuutit ersarluttut pissutigalugit immiorneq pillugu suliami
suliareqqitassanngortitami pinngitsuutitsineq - Frifundet i ankesag om immiaq pga. vage
skyldbegrundelser
Nunatta Eqqartuussisuuneqarfia ulloq 4. maj 2016 eqqartuussuteqarpoq, tassani unnerluutigineqartoq
inatsisit unioqqutillugit immiornermut kiisalu sakkoqarneq pillugu inatsimmik unioqqutitsinermut
Eqqartuussisoqarfimmit Sermersuumit pisuutinneqarpoq. Eqqartuussisoqarfik akiligassiivoq kinguartitamik,
unnerluutigineqartoq pinerloqqinngippat ukiut pingasut qaangiuppata atorunnaartussamik.
Unnerluussisussaatitaasut eqqartuussisoqarfiup eqqartuussutaa eqqartuussisuuneqarfimut
suliareqqitassanngortippaat, piumasaqaatigalugu pineqaatissiissut sukannernerulersinneqassasoq.
Unnerluussisussaatitaasut piumasaqaatertik eqqartuussinissaq ullualunnik sioqqullugu allanngortippaat
suliallu uppernarsaasiilluni suliareqqinneqarnissaa kissaatigalugu, tamannalu
suliareqqitassanngortitsinissaq pillugu nalunaarummi innersuussutigineqarpoq. Eqqartuussinerup
ingerlanerani unnerluussisussaatitaasut inaarutaasumik piumasaqaateqarput suliaq
eqqartuussisoqarfimmut utertinneqassasoq aallaqqaataaniik suliarineqartussanngortinneqarluni.
Tamatumunnga tunngaviuvoq illersuisup eqqartuussisoqarfik suliamik suliaqarnermini ima
annertutigisumik amigaateqartumik sulinerarmagu allaat suliaq aappassaanneerlugu
suliarineqarsinnaannginnerarlugu.
Eqqartuussisuuneqarfik isumaqarpoq unnerluussisussaatitaasut eqqartuussutip
sukannernerulersinneqarnissaanik suliaq suliassanngortikkamikku piumasaqaataat pinngitsoorani
atuuttussaasoq, tassami unnerluussisussaatitaasut taamaaliornerminni naliliipput eqqartuussisoqarfiup
pisuunermik naliliinermut tunngatillugu eqqartuussutaa naammattoq. Taamaattumik
unnerluussisussaatitaasut eqqartuussinerup nalaani suliamik eqqartuussisoqarfimmut
utertitseqqusisinnaanngillat.
Eqqartuussisoqarfiup eqqartuussutiminut tunngavilersuutigisai aallaavigalugit unnerluutigineqartup sumut
pisuutinneqarsimanera aalajangersarneqarsimanngilaq. Eqqartuussisuuneqarfiup unnerluutigineqartoq
tamatuma kingorna pinngitsuutippaa.
Den 4. maj 2016 afsagde Grønlands Landsret dom i en sag, hvor en tiltalt af Sermersooq Kredsret, var
blevet kendt skyldig i ulovligt at producere immiaq samt overtrædelse af våbenloven. Kredsretten idømte
en bøde, hvor betalingen af bøden blev udsat og ville bortfalde efter tre år, såfremt tiltalte ikke begik ny
kriminalitet.
Anklagemyndigheden ankede kredsrettens dom til landsretten, med påstand om, at foranstaltningen skulle
skærpes. Et par dage inden hovedforhandlingen ændrede anklagemyndigheden sin påstand og ønskede
sagen gennemført som bevisanke, hvilket blev henvist til ankemeddelelsen. Under hovedforhandlingen
nedlagde anklagemyndigheden endelig påstand om, at sagen skulle hjemvises, til fornyet behandling i
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kredsretten. Dette på baggrund af forsvarerens påstand om, at kredsrettens behandling af sagen, var
behæftet med så store mangler, at det ikke var muligt, at foretage en 2. instans-behandling af sagen.
Landsretten fandt, at anklagemyndighedens påstand om skærpelse af dommen, da man indbragte sagen,
var bindende, idet anklagemyndigheden dermed har vurderet, at kredsrettens dom vedrørende
skyldvurderingen var fyldestgørende. Anklagemyndigheden var derfor afskåret fra, under
hovedforhandlingen, at påstå hjemvisning.
Landsretten fandt, at det ud fra kredsrettens begrundelser for deres dom, ikke var muligt for landsretten at
fastlægge, hvad tiltalte var kendt skyldig i. Landsretten frifandt herefter tiltalte.

C 091/16 Suliaq Kalaallit Nunnaanni Eqqartuussivimmeersoq eqqartuussisuuneqarfiup utertippaa
piareersaataasumik eqqartuussisoqarsimannginneq pissutigalugu - Landsretten hjemviste sag fra Retten i
Grønland pga. manglende forberedende retsmøde
Sanaartugassanik suliassinneqartarfiup illuutileqatigiillu akornanni suliami eqqartuussutissamik
isumaqatigiinniuteqarnissap ullumut allamut nuutsinneqannginnissaanik Kalaallit Nunaanni Eqqartuussiviup
aalajangiinera eqqartuussisuuneqarfiup ulloq 3. maj 2016 atorunnaarsippaa. Taamaalilluni suliaq Kalaallit
Nunaanni Eqqartuussivimmut utertinneqarpoq, piareersaataasumik eqqartuunissap
isummerfigineqarnissaa siunertaralugu.
Eqqartuussisuuneqarfiup tunngavilersuutimini ilaatigut oqaatigaa suliassiisup advokatiata Kalaallit
Nunaanni Eqqartuussivik piffissaagallartillugu noqqaaffigisimagaa piareersaataasumik eqqartuussinissamut
aggersaassasoq, eqqartuussiviulli noqqaassut isummerfiginngisaannarsimavaa. Tamatuma saniatigut
eqqartuussisuuneqarfik isumaqarpoq Kalaallit Nunaanni Eqqartuussiviup suliaq ullumut allamut
nuutsissimasariaqaraluaraa, tassami suliassiisup advokatia nalunaarsimavoq suliassiisup sinniisua Kalaallit
Nunaanni Eqqartuussiviup suliamut piffissaliussaani takkussinnaanngitsoq.
Landsretten ophævede den 3. maj 2016 Retten i Grønlands beslutning om ikke at omberamme en
hovedforhandling i en sag mellem et entreprenørfirma og et ejendomsselskab. Dermed blev sagen hjemvist
til Retten i Grønland, med henblik på, at der skulle tages stilling til afholdelse af forberedende retsmøde.
I sin begrundelse anfører landsretten bl.a., at sagsøgers advokat i rette tid havde anmodet Retten i
Grønland om indkaldelse til et forberedende retsmøde, men retten tog aldrig stilling til anmodningen.
Endvidere fandt landsretten, at Retten i Grønland burde have omberammet sagen, da sagsøgers advokat
meddelte, at sagsøgers repræsentant ikke kunne give møde, på det tidspunkt Retten i Grønland havde
berammet sagen til.

K 338/15 Landsretten tilkendte erstatning for uberettiget anholdelse i 107 dage
Den 26. april 2016 afsagde landsretten dom i en sag vedrørende krav om erstatning for uberettiget
frihedsberøvelse.
En mand havde været tilbageholdt fra den 30. juni 2012 til den 27. november 2012 mistænkt for voldtægt.
Manden blev frifundet, hvorefter han nedlagde påstand om erstatning for frihedsberøvelse. I november 2015
afsagde Sermersooq Kredsret dom i sagen og tilkendte ham erstatning på 94.500 kr.
Anklagemyndigheden ankede dommen til landsretten, der fandt, at erstatningssøgende selv havde givet
anledning til, at han blev sigtet og tilbageholdt for voldtægt frem til midten af august 2012. Herefter modtog
politiet resultaterne af den retsgenetiske undersøgelse, der ikke indeholdt beviser for at manden var skyldig.
Landsretten fandt, at den uberettigede tilbageholdelse først gjaldt fra midten af august og frem til november,
og nedsatte erstatningen til 80.250 kr. svarende til 107 dages uberettiget tilbageholdelse.
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K 007/16 Landsretten stadfæster kredsrettens dom i sag om blufærdighedskrænkelse og vold
Landsretten stadfæstede den 26. april 2016 Qeqqata Kredsrets dom, hvor en person blev kendt skyldig i to
forhold og fik betinget anbringelse i anstalt i 50 dage. Det ene forhold handlede om blufærdighedskrænkelse,
hvor tiltalte havde strøget en kvinde ned ad ryggen og på ballerne ved et busstoppested og sagt, at han ville
kunne misbruge denne og dennes datter. I det andet forhold havde tiltalte slået en anden person i hovedet.
K 324/15 100 dages samfundstjeneste for tyveri
Den 19. april 2016 blev der afsagt dom i Grønlands Landsret. En person havde begået tyveri i flere tilfælde.
Landsretten idømte 100 dages samfundstjeneste, tilsyn af Kriminalforsorgen i 2 år samt betaling af erstatning
på 5.999 kr.
Landsretten imødekom dermed anklagemyndigheden, som havde påstået skærpelse af Qeqqata Kredsrets
dom, der lød på en bøde på 6.000 kr. samt erstatning på 13.296 kr.
I skærpende retning lagde landsretten vægt på, at tiltalte flere gange tidligere havde været dømt for tyveri
og bl.a., at et af tyverierne var begået på tiltaltes egen arbejdsplads.
På grund af tiltaltes personlige forhold, og at det seneste kriminelle forhold var begået tilbage i juli 2007,
fandt landsretten, at en dom til samfundstjeneste kunne anvendes.

K 272/15 Sindssyg på gerningstidspunktet fik behandlingsdom
Landsretten afsagde dom den 13. april 2016 i en ankesag, hvor en tiltalt af Sermersooq Kredsret var blevet
frifundet for krænkelse af offentlig myndighed og anset skyldig i vold. Kredsretten havde idømt tilsyn af
Kriminalforsorgen i 2 år, hvilket anklagemyndigheden ankede til landsretten med påstand om skærpelse.
Landsretten fandt, at tiltalte var sindssyg på tidspunktet for lovovertrædelserne. For at forebygge yderligere
lovovertrædelser, ændrede landsretten dommen og tiltalte blev i stedet for idømt behandling på psykiatrisk
afdeling i Grønland med tilsyn af Kriminalforsorgen.

K 349/15 Lang sagsbehandlingstid gav mildere dom i hashsag
Den 12. april 2016 blev der afsagt dom i Grønlands Landsret, hvor tiltalte i 2007 havde modtaget penge fra
hashsalg.
Tiltalte blev af Sermersooq Kredsret idømt 120 timers samfundstjeneste, tilsyn i 2 år, konfiskation af 313.300
kr. samt en tillægsbøde på 50.000 kr.
Sagen handlede om 14 ensartede forhold vedrørende modtagelse af penge fra hashsalg. Tiltalte blev
frifundet for et enkelt forhold pga. forældelse, men fundet skyldig i de resterende.
På grund af den lange sagsbehandlingstid fandt landsretten, at tiltalte rent undtagelsesvist kunne idømmes
en betinget dom på 6 måneder i anstalt, med to års prøvetid. Endvidere blev tillægsbøden fjernet, og
konfiskationsbeløbet blev nedsat til 273.300 kr.

K 060/16 Ubetinget dom på 2 måneder i anstalt ændret til betinget dom på 3 måneder i anstalt
Den 11. april 2016 afsagde landsretten dom i en ankesag, hvor en tiltalt af Kujalleq Kredsret var blevet idømt
anbringelse i anstalt i 2 måneder for vold mod sin hustru. Volden blev begået i april 2014.
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Anklagemyndigheden havde påstået 3 måneders betinget anstaltsanbringelse med en prøvetid på 1 år,
hvilket tiltalte havde erklæret sig enig i.
Landsretten var enig i, at der skulle udmåles en længere anstaltsanbringelse og fastsatte den til 3 måneder.
Rent undtagelsesvist gjorde landsretten foranstaltningen betinget med en prøvetid på et år, med henvisning
til den lange sagsbehandlingstid.

K 055/16 Landsretten ændrede dom om anbringelse i anstalt til samfundstjeneste
Den 8. april 2016 afsagde landsretten dom i en ankesag fra Sermersooq Kredsret.
Tiltalte var af kredsretten idømt 30 dages anbringelse i anstalt for i maj 2015 at have slået en person i hovedet
med en ølflaske, hvorved personen fik en flænge i panden.
Tiltalte ankede dommen til landsretten med påstand om formildelse. Landsretten imødekom dette og idømte
i stedet 40 timers samfundstjeneste. Landsretten lagde til grund, at tiltalte var egnet og villig til
samfundstjeneste og lagde vægt på, at tiltalte var inde i en god personlig udvikling.

K 054/16 Dom på 4 måneder i anstalt blev stadfæstet af landsretten
Den 1. april 2016 stadfæstede landsretten en dom afsagt af Qaasuitsup Kredsret, hvor en tiltalt havde fået 4
måneders anbringelse i anstalt for at have slået en anden person, mens et ungt barn var til stede.
Den tiltalte havde i forvejen fire domme, den seneste fra 2014. I henhold til kriminallovens § 130, stk. 1, blev
der således fastsat en samlet foranstaltning for forholdet fra 2014 og det nuværende forhold.
Landsretten var enig i kredsrettens begrundelser for dommen, og lagde i formildende retning vægt på, at
sagsbehandlingstiden havde været lang, og i skærpende retning, at volden var udøvet under tilstedeværelsen
af et ungt barn.
C 172/15 Qaasuitsup Kommunea frifundet i ankesag om bortvisning
Den 22. marts 2016 afsagde Grønlands Landsret dom i en sag, hvor Qaasuitsup Kommunea af Retten i
Grønland var blevet dømt til bl.a. at skulle betale 213.476,28 kr. til appelindstævnte for tabt
arbejdsfortjeneste efter bortvisning.
Landsretten frifandt Qaasuitsup Kommunea.
I sin begrundelse anførte landsretten blandt andet, at appelindstævnte var blevet bortvist fra sin
arbejdsplads, fordi han havde været fraværende i perioden 25. til 31. marts 2011 uden at give besked om
fraværet og årsagen hertil. Landsretten fandt, at ledelsen under disse omstændigheder ikke var forpligtet til
at kontakte appelindstævnte. Appelindstævnte kendte reglerne om underretningspligt ved sygefravær.
Kommunen var derfor berettiget til at afvente henvendelse fra appelindstævnte, og vælge at bortvise ham,
da han henvendte sig.
Landsretten tiltrådte endvidere, at appelindstævntes adfærd udgjorde en så væsentlig misligholdelse af
ansættelsesforholdet, at kommunen var berettiget til at fastholde bortvisningen.
K 155/15 Tiltalt dømt for vold mod fremmed ombord på båd
Den 18. marts 2016 afsagde landsretten dom i en sag, hvor en tiltalt af Kujalleq Kredsret var blevet idømt
3000 kr. i bøde for vold.
Landsretten skærpede kredsrettens dom, og idømte anbringelse i anstalt i 20 dage, med en prøvetid på 1 år.
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Landsretten lagde til grund, at tiltalte i juni 2013 var kommet ned til sin båd, hvor han mente, at et indbrud
var i gang. Her fandt han forurettede ombord på båden. Landsretten fandt tiltalte skyldig i, herefter at have
slået forurettede med en lygte flere gange i baghovedet og over skuldrene.
Ved udmålingen af foranstaltningen lagde landsretten vægt på, at volden bestod af flere slag, afgivet med en
tung lygte med skader til følge, hvilket i udgangspunktet medfører anstaltsanbringelse. Henset til sagens
alder fandt landsretten, at der kunne gives en betinget dom.

K 035/16 Landsretten stadfæstede dom om forvaring
Den 17. marts 2016 afsagde landsretten dom i en sag, hvor tiltalte af Sermersooq Kredsret var dømt for vold,
trusler og krænkelse af offentlig myndighed i flere tilfælde. Tiltalte blev idømt forvaring på ubestemt tid i en
psykiatrisk ledet anstalt i Danmark.
Landsretten stadfæstede kredsrettens dom.
På baggrund af oplysningerne om den aktuelle kriminalitet, tiltaltes personlighedsmæssige egenart, samt
tidligere idømt kriminalitet, fandt landsretten, at tiltalte var til nærliggende fare for andres liv, legeme,
helbred eller frihed. Sammenholdt med Retslægerådets anbefaling om ophold i Anstalten ved Herstedvester,
stadfæstede landsretten kredsrettens dom.

K 317/15 Dom i ankesag om havneblokade
Grønlands Landsret behandlede den 16. marts 2016 en ankesag om seks fiskere, der i 2015 blev idømt 2.500
kr. hver i bøde af Sermersooq Kredsret. De var dømt for driftsforstyrrelse i forbindelse med, at have deltaget
i en blokade af havneanlægget i Nuuk i 2009.
Landsretten stadfæstede kredsrettens dom.
Anklagemyndigheden havde nedlagt påstand om skærpelse, og mente at fiskerne skulle betale 5.000 kr. i
bøde hver.
Forsvarerens påstand var, at der ikke skulle idømmes nogen foranstaltning, eller at kredsrettens dom skulle
stadfæstes. Forsvareren begrundede dette med den lange sagsbehandlingstid, herunder Den Europæiske
Menneskerettighedskonventionens artikel 6 stk. 1, der bl.a. handler om rettergang inden en rimelig tid.
Begge parter var enige i, at sagsbehandlingstiden havde været urimelig lang.
Landsretten var enig i kredsrettens dom, og i at konventionskrænkelsen i dette tilfælde, ikke udgjorde et fuldt
tilstrækkeligt grundlag for at undlade at idømme en foranstaltning, jf. kriminallovens § 123, nr. 9. Herefter
blev fiskerne dømt for at have overtrådt kriminallovens § 67, stk. 1 om driftsforstyrrelse.
(Pressemeddelelse udsendt 16. marts 2016)

K 042/16 Tiltalt begik vold under prøvetid
Landsretten stadfæstede den 11. marts 2016 Sermersooq Kredsrets dom, hvor en tiltalt var blevet idømt 4
måneders anbringelse i anstalt. Tiltalte var anset skyldig i, at have tildelt sin samlever og dennes veninde flere
knytnæveslag mod hovedet. I forvejen havde tiltalte en betinget dom fra september 2014, der lød på
anbringelse i anstalt i 2 måneder med en prøvetid på 1 år.
Sagen var anket til landsretten af tiltalte med påstand om formildelse. Landsretten var enig i kredsretten
dom, og fandt ikke, at der var grundlag for en mildere foranstaltning.
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K 012/16 Fire måneder i anstalt for knivstik mod sovende mand
Landsretten afsagde dom den 10. marts 2016 i en sag, hvor tiltalte af Qeqqata Kredsret var dømt for i 2014
at have stukket sin mand to gange i ryggen, mens han lå og sov. Kredsretten havde idømt tiltalte 4 måneders
betinget anbringelse i anstalt med en prøvetid på 3 år.
Anklagemyndigheden ankede dommen til landsretten, med påstand om skærpelse. Landsretten imødekom
anklagemyndigheden og gjorde dommen ubetinget.
Landsretten fandt det skærpende, at der var tale om grov vold i form af to knivstik i ryggen, begået mod en
sovende person, der dermed ikke kunne forsvare sig, at volden var potentielt livsfarlig, og at volden først
stoppede da tiltalte blev overmandet.

K 039/16 Hjemmerøvere blev idømt henholdsvis to og tre år i anstalt
Den 8. marts 2016 afsagde landsretten dom i en sag, hvor to tiltalte af Qeqqata Kredsret var anset skyldige i
groft hjemmerøveri.
Tiltalte 1 blev idømt 2 år og 3 mdr. i anstalt af kredsretten, idet han i forvejen havde en dom fra 2013, som
han blev fælles foranstaltet for. Tiltalte 2 blev idømt 3 år i anstalt af kredsretten, idet han i forvejen havde
tre domme, som han ligeledes blev fælles foranstaltet for.
Landsretten ændrede tiltalte 1´s dom til 2 år i anstalt, mens tiltalte 2’s dom blev stadfæstet.
I sin begrundelse for dommene lagde landsretten vægt på, at der var tale om et groft hjemmerøveri, begået
i et privat hjem, under anvendelse af flere forskellige våben, samt at der var tale om flere gerningsmænd, der
alle bar masker. Herudover lagde landsretten vægt på, at der for begge tiltalte var flere tidligere forhold til
samtidig pådømmelse.

K 013/16 Parter var enige om kortere foranstaltningstid
Den 3. marts 2016 stadfæstede landsretten en dom afsagt af Kujalleq Kredsret, dog således at
foranstaltningen af tiltalte om anbringelse i anstalt blev nedsat fra 3 måneder til 30 dage.
Tiltalte var anset skyldig i krænkelse af offentlig myndighed samt trusler på livet. Anklagemyndigheden havde
påstået nedsættelse af foranstaltningen til 30 dages anstaltsanbringelse, hvilket tiltalte erklærede sig enig i.
Landsretten var enig i parternes påstand og fastsatte således en kortere foranstaltningstid.

K 300/15 Imerniartarfimmi tilluinermut pineqaatissiissut pineqaatissiilluni eqqartuussuteqarnermiit
pineqaatissiinngikkallartumik eqqartuussuteqarnermut allanngortinneqarpoq - Knytnæveslag på
værtshus blev ændret fra ubetinget til betinget dom
Nunatta Eqqartuussisuuneqarfia ulloq 27. februar 2016 suliami eqqartuussuteqarpoq. Suliami tamatumani
unnerluutigineqartoq imerniartarfimmi tilluisimanermut, tillutani uppisillugu niaquatigullu kilertillugu,
Eqqartuussisoqarfimmit
Qaasuitsumit
eqqartuunneqarpoq
ulluni
30-ni
inissiisarfimmiittussanngortinneqarluni.
Nunatta
Eqqartuussisuuneqarfiata
unnerluutigineqartoq
eqqartuussisoqarfittulli
pisuutippaa,
nakuusernerullu qanoq ittuunera kingunerisaalu pingaartillugit nunatta eqqartuussisuuneqarfiata
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eqqartuussut ulluni 30-ni inissiisarfimmiittussanngortitsinermiit ulluni
pineqaatissiinermut ukiumi ataatsimi misiligaaffiliinertalimmut allanngortippaa.

40-ni

utaqqisitamik

Unnerluutigineqartup inuttut peqqissutsikkullu atugai iliuuseqarnerlu sioqqullugu qanoq pisoqarsimanera
eqqarsaatigalugit eqqartuussisuuneqarfik isumaqarpoq pineqaatissiinngikkartumik eqqartuussuteqarnissaq
naammattoq.
Landsretten afsagde den 27. februar 2016 dom i en sag, hvor tiltalte af Qaasuitsup Kredsret var blevet idømt
anbringelse i anstalt i 30 dage, for at have tildelt en person et knytnæveslag på et værtshus, så personen
væltede og pådrog sig en flænge i hovedet.
Landsretten fandt, ligesom kredsretten, at tiltalte var skyldig, og med vægt på karakteren og følgerne af den
begåede vold, ændrede landsretten dommen fra ubetinget anbringelse i anstalt i 30 dage, til 40 dages
betinget med en prøvetid på 1 år.
Henset til tiltaltes personlige og helbredsmæssige forhold, og forløbet forud for gerningen, fandt landsretten
det tilstrækkeligt at gøre dommen betinget.
K 170/15 Nannumik piaraanillu aallaasaqarnermut 20.000 koruuninik akiligassinneqartoq - 20.000 kroner
i bøde for at have skudt en isbjørn og dens unge
Nunatta eqqartuussisuuneqaffiata piniartoq kr. 20.000-inik ulloq 27. februar 2016 akiligassippaa
arsaarinnissuteqarfigalugulu. Piniartoq taanna nannumik piaraanillu minnerpaamik 300 meterinik
ungasitsigisumiit aallaannissimavoq.
Unnerluutigineqartoq nannunnissamut akuersissummik peqarpoq, kisianni Namminersorlutik Oqartussat
nannunik illersuineq piniarnerlu pillugu nalunaarutaat naapertorlugu nanoq piaqqisartoq
aallaaneqaqqusaanngilaq.
Eqqartuussisoqarfik
Qaasuitsoq
pisanik
arsaarinnissuteqartitsilluni
eqqartuussuteqarpoq.
Unnerluussisussaatitaasut eqqartuussut suliareqqitassanngortippaat piumasaqaatigalugu kr. 20.000-inik
akiligassiisoqassasoq kiisalu pisat arsaarinnissutigineqassasut.
Unnerluussisussaatitaasut
piumasaqaataat
nunatta
eqqartuussisuuneqarfiata
malippaa,
eqqartuussutiminullu tunngavilersuutigalugu oqaatigaa unnerluutigineqartoq minnerpaamik 300 meterinik
ungasitsigisumiit igeriarnermigut mianersuaalliorluni iliuuseqarsimasoq aamma unnerluutigineqartup,
pisaminik nammineq nalunaaruteqarnera naapertorlugu, siullermeerluni igeriartinnani uumasut marluk
takusimagai.
Den 27. februar 2016 idømte landsretten en fanger 20.000 kr. i bøde samt konfiskation, for på mindst 300
meters afstand, at have skudt en isbjørn og dens unge.
Tiltalte havde tilladelse til at skyde en isbjørn, men i henhold til Hjemmestyrets bekendtgørelse om
beskyttelse og fangst af isbjørne, er det ikke tilladt at skyde en isbjørn, som er i følgeskab med sin unge.
Qaasuitsup Kredsrets dom lød på konfiskation af fangsten. Anklagemyndigheden ankede dommen med
påstand om bøde på 20.000 kr. samt konfiskation.
Landsretten imødekom anklagemyndigheden og begrundede sin dom med, at tiltalte havde handlet
uagtsomt ved at affyre et skud på mindst 300 meters afstand og at tiltalte ifølge sin fangstindberetning, havde
observeret to dyr, før han affyrede sit første skud.
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K 140/15 Patittaaneq toqqusassiinerlu qaammatini tallimani inissiisarfimmiittussanngortinneqarluni
eqqartuussaanermik kinguneqartoq - Slag og kvælertag førte til dom på fem måneders anbringelse i
anstalt
Nunatta Eqqartuussisuuneqarfia ulloq 27. februar 2016-imi eqqartuussuteqarpoq. Suliami tamatumani
unnerluutigineqartoq peerarisimasaminik annersaasimanermut toqqusassiisimanermullu qaammatini
tallimani inissiisarfimmiittussanngortinneqarluni eqqartuunneqarpoq.
Eqqartuussisoqarfiup Qaasuitsup qaammatini arfinilinni inissiisarfimmiittussanngortitsilluni eeqqartuussutaa
taanna unnerluutigineqartup suliareqqitassanngortippaa.
Eqqartuussisoqarfik isumaqatiginagu nunutta eqqartuussisoqarfia isumaqarpoq pinerlineqartoq
toqqusassiinerit kingunerannik inuunerminik navianartorsiortitsisimanngitsoq, naliliivorlu pineqaatissiissut
qaammatini tallimani inissiisarfimmiittussanngortitsinermut sivisussusilerneqassasoq.
Grønlands Landsret har den 27. februar 2016 afsagt dom i en sag, hvor en tiltalt blev idømt fem måneders
anbringelse i anstalt, for at have slået og taget kvælertag på sin tidligere kæreste.
Tiltalte havde anket sin dom fra Qaasuitsup Kredsret, der lød på 6 måneders anbringelse i anstalt.
I modsætning til kredsretten, fandt landsretten ikke, at forurettede var i livsfare som følge af kvælertagene
og vurderede at foranstaltningen skulle udmåles til fem måneder i anstalt.

K323/15 Akiligassinneqarnermiit pineqaatissiinngikkallartumik eqqartuussaanermut - Fra bøde til
betinget dom
Suliami suliareqqitassanngortitami unnerluutigineqartoq inoqatiminik 2014-imi apriilimi nujaartuisimasutut
tunuatigullu
aamma
niuatigut
arlaleriarluni
isimmissaasimasutut
unnerluutigineqarpoq.
Eqqartuussisoqarfiup Qaasuitsup unnerluutigineqartoq kr. 2000-inik akiligassippaa, tamannalu
unnerluussisussaatitaasut
nunatta
eqqartuussisuuneqarfianut
suliareqqitassanngortippaa
pineqaatissiissummik sukannernerulersitsinissaq piumasaqaatigalugu.
Nunatta Eqqartuussisuuneqarfia ulloq 26. februar 2016 eqqartuussuteqarluni unnerluutigineqartoq ulluni
20-ni inissiisarfimmiittussanngortippaa utaqqisitamik ukiumi ataatsimi misiligaaffiliinertalimmik. Nunatta
Eqqartuussisuuneqarfiata eqqartuussummut tunngavilersuutigaa nakuuserneq taamatut ittoq ulluni 30-ni
inissiisarfimmiittussanngortitsilluni aallaaviusumik pineqaatissiissutaasartoq, sulialli pisoqaanera
pissutigalugu nunatta eqqartuussisuuneqarfiata ulluni 20-ni inissiisarfimmiittussanngortitsinissaq
utaqqisitaq naammattuusoraa.
En person stod i en ankesag tiltalt for i april 2014, at have revet en anden person i håret og sparket personen
flere gange i ryggen og på benet. Af Qaasuitsup Kredsret var tiltalte blevet idømt en bøde på 2000 kr., som
anklagemyndigheden ankede til landsretten med påstand om skærpelse.
Den 26. februar 2016 idømte landsretten 20 dages betinget anstaltsanbringelse med en prøvetid på 1 år.
Landsretten begrundede dommen med, at vold af den karakter som udgangspunkt foranstaltes med 30 dages
betinget anstaltsanbringelse, men pga. sagens alder fandt landsretten det tilstrækkelig med 20 dage.

K146/15 Pinerloqqinnini qaammatini sisamani inissiisarfimmiittussannguutigigaa - Fire måneder i anstalt
for gentagelsestilfælde
Nunatta eqqartuussisuuneqarfia suliami ulloq 25. februar 2016 eqqartuussuteqarpoq. Suliami tamatumani
unnerluutigineqartoq nakuusernermut imigassartorsimallunilu immakkut angalanermut Eqqartuussisoqarfik
Qaasuitsumit eqqartuunneqarpoq qaammatini pingasuni inissiisarfimmiittussanngortinneqarluni.
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Unnerluutigineqartup eqqartuussut taanna nunatta eqqartuussisuuneqarfianut suliareqqitassanngortipaa
sakkukillisaavigineqarnissaq piumasaqaatigalugu.
Nunatta Eqqartuussisuuneqarfiata eqqartuussisoqarfiup eqqartuussutaa qaammatini sisamani
inissiisarfimmiittussanngortitsininngorlugu
allanngortippaa.
Nunatta
Eqqartuussussisuuneqarfiata
tunngavilersuutimini pinerloqqinneq pineqartoq oqaatigaa. Unnerluutigineqartoq imigassartorsimalluni
pinerlunnermut 2014-imi aggustusimi eqqartuussaavoq eqqartuussaanerminiillu qaammat ataaseq
qaangiuttoq imigassartorsimalluni pinerloqqippoq.
Landsretten afsagde dom den 25. februar 2016 i en sag, hvor tiltalte af Qaasuitsup Kredsret var blevet idømt
tre måneders anstaltsanbringelse for vold og sejlads i alkoholpåvirket tilstand. Tiltalte ankede dommen til
landsretten med påstand om formildelse.
Landsretten ændrede kredsrettens dom til fire måneders anstaltsanbringelse. I sin begrundelse anførte
landsretten, at der var tale om gentagelsestilfælde. I august 2014 var tiltalte blevet dømt for kriminalitet
begået i alkoholpåvirket tilstand og en måned efter dommen, begik tiltalte igen kriminalitet i alkoholpåvirket
tilstand.

K353/15 Pisimasunut 27-nut unnerluutigineqartoq eqqartuussisuuneqarfimmut ingerlatinneqarpoq Tiltalt i 27 forhold for landsretten
Nunatta Eqqartuussisuuneqarfia ulloq 23. februar 2016 eqqartuussuteqarpoq. Suliami tamatumani
unnerluutigineqartoq Eqqartuussisoqarfik Sermersuumi eqqartuunneqarpoq ukiumi ataatsimi qaammatinilu
arfineq-pingasuni inissiisarfimmiittussanngortinneqarluni, hashimik arsaarinnissuteqartoqarluni kiisalu
ukiuni pingasuni misiligaaffilerneqarnermigut biilersinnaanermut allagartaajarneqanngikkallarluni.
Eqqartuussisoqarfiup unnerluutigineqartoq pisimasunit 27-usunit 23-ni pisuutippaa, ilaatigut ujajaanermut,
tillinnermut, nakuusernermut, aserorterinermut, soqutigittaatsumik biilermut kiisalu hashimik
tuniniagassamik tigummiaqarnermut tunngasunut.
Unnerluutigineqartup eqqartuussut taanna nunatta eqqartuussisuuneqarfianut suliareqqitassanngortippaa
piumasaqaatigalugu pisimasuni qulingiluani pinngitsuutitsisoqassasoq. Nunatta Eqqartuussisuuneqarfiata
unnerluutigineqartoq taakkunannga marlunni pinngitsuutippaa pisimasullu sinnerinut pisuutillugu.
Unerluutigineqartup ukiup aappaata affaata iluani tallimariarluni ujajaanermut pisuutinneqarsimanera,
inuusuttunut ujajaasarsimanera unnerluutigineqartullu tamatuma saniatigut nakuuserluni inunnut
navianaatilimmik
marloriarluni
pinerluttarsimanera
Nunatta
Eqqartuussisuuneqarfiata
sukannernerulissutaasumik pingaartippai.
Taamaattumik eqqartuussisoqarfiup pineqaatissiissummut arsaarinnissuteqarnermullu tunngatillugu
eqqartuussutaa nunatta eqqartuussisuuneqarfiata atuuttussanngortippa, tamatumalu saniatigut
unnerluutigineqartoq biilinik, aallarussimasaanut, ajoqusiinermut kr. 6.212-nik akiliisussanngortillugu.

Den 23. februar 2016 afsagde landsretten dom i en sag, hvor en tiltalt af Sermersooq Kredsret, var idømt
anbringelse i anstalt i et år og otte måneder, konfiskation af hash samt frakendelse af kørekort i en
prøveperiode på tre år. Kredsretten dømte tiltalte skyldig i 23 forhold ud af 27, for bl.a. røveri, tyveri, vold,
hærværk, hensynsløs kørsel uden kørekort samt besiddelse af hash til videresalg.
Tiltalte ankede dommen til landsretten, med påstand om frifindelse i ni af forholdene. Landsretten frifandt
tiltalte i to af disse og fandt tiltalte skyldig i de resterende forhold.
I skærpende retning havde landsretten lagt vægt på, at tiltalte var fundet skyldig i fem tilfælde af røveri
begået inden for en periode på halvandet år, at det er begået mod unge mennesker, og at tiltalte derudover
er fundet skyldig i yderligere to tilfælde af personfarlig kriminalitet i form af vold.
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Landsretten valgte derfor at stadfæste kredsrettens dom mht. foranstaltning og konfiskation, og pålagde i
øvrigt tiltalte at betale 6.212 kr. i erstatning for skader påført en personbil, som tiltalte havde stjålet.

K 135/15 Unnerluutigineqartumut biilinik tillinniarsimanermut imigassartorsimallunilu
ingerlatseriaraluarsimanermut eqqartuusummik iluarsiineq - Berigtigelse af tiltale udløste dom for
biltyveri og forsøg på spirituskørsel
Ulloq 26. januar 2016 Nunatta Eqqartuussisuuneqarfia suliami eqqartuussuteqarpoq, tassani
unnerluutigineqartoq Qeqqata Eqqartuussisoqarfiani pinngitsuutinneqarsimavoq biilinik tillitanik
atueriaraluarnermut kiisalu imigassartorsimalluni ingerlatseriaraluarnermut.
Nunattali Eqqartuussisuuneqarfiata unnerluutigineqartoq eqqartuuppaa pisuutillugu utaqqissitamillu ulluni
14-ini pineqaatissinneqarsimasunut inissiisarfimmiittussanngortillugu, ukiuni marlunni qamummik
motorimik ingerlatilimmik ingerlatsisinnaanermik piiaaffigisaaneq kiisalu taarsiissutissanik akiliisitaaneq.
Qeqqata eqqartuussisoqarfianit unnerluutigineqartoq pinngitsuutinneqarpoq tunngavigineqarluni
unnerluussisussaatitaasut unnerluusissumminni biilip registreringsnormua allaanerusoq
saqqummiussimammassuk assinik uppernarsaataasuni saqqummiunneqartunit allaanerusoq. Tamannalu
illersuisumit uparuarneqaraluartoq unnerluussisussaatitaasup unnerluussissummi iluarsiiffigisimanngilaa.
Nunatta Eqqartuussisuuneqarfianut unnerluussisussaatitaasup tamanna iluarsiissuteqarfigisimavaa, biilip
registreringsnormua assini uppernarsaasiunneqartuni normumut assigiisilerlugu.
Taamaalillutik nunatta eqqartuussisuuneqarfiata uppernarsivaa, unnerluutigineqartup unnerluussissummi
oqaatigineqartutut biili tilleriaraluarsimagaa, tamannalu unnerluutigineqartumut eqqartuussutigineqarpoq.
Den 26. januar 2016 afsagde Grønlands Landsret dom i en sag, hvor tiltalte af Qeqqata Kredsret var blevet
frifundet for forsøg på brugstyveri af en bil samt forsøg på spirituskørsel.
Grønlands Landsret fandt dog tiltalte skyldig og idømte tiltalte betinget anstalt i 14 dage, frakendelse af
retten til at føre motordrevet køretøj i 2 år samt betaling af erstatning.
Qeqqata Kredsret havde frifundet tiltalte med den begrundelse, at anklagemyndigheden i sin tiltale havde
fremlagt et andet registreringsnummer end den bil, der fremgik af de dokumenterede fotos havde. På trods
af forsvarerens påpegelse af dette, havde anklagemyndigheden ikke rettet registreringsnummeret i tiltalen.
I landsretten havde anklagemyndigheden berigtiget tiltalen, så registreringsnummeret på den berørte bil,
var det samme som det, der fremgik af de dokumenterede fotos.
Landsretten fandt det herefter bevist, at tiltalte havde forsøgt at stjæle bilen som beskrevet i
anklageskriftet, for hvilket tiltalte blev dømt.

K 089/15 Unnerluutigineqartoq qangali nakkutigineqarnissamik eqqartuunneqarsimasussaagaluarpoq
16-inik ukioqarluni piliarisimasai pillugit. - Tiltalt burde have været idømt tilsyn, for forhold begået som
16-årig, langt tidligere
Nunatta Eqqartuussisuuneqarfia ulloq 23. januar 2016 suliami eqqartuussuteqarpoq, tassani
unnerluutigineqartoq Qaasuitsup eqqartuusisoqarfianit eqqartuunneqarpoq qaammatini marlunni
pineqaatissinneqarsimasunut inissiisarfimmiitussaanngorlugu, arfiniliariarluni tillinniariaraluarsimalluni,
aqqanileriarluni tillinniarsimalluni ataasiarlunilu nakuusersimalluni.
Unnerluutigineqartup eqqartuussut nunatta eqqartuussisuuneqarfianut suliareqqitassanngortippaa,
taannalu eqqartuussuteqarpoq ukiuni marlunni Pinerluttunik Isumaginnittoqarfimmit ukiuni marlunni
nakkutigisaanissamik.
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Nunatta Eqqartuussisuuneqarfiata tunngavilersuutiminut ilaatigut oqaatigivaa, unnerluutigineqartup
pisimasuni tillinniariaraluarnerni taakunannga pingasut piliarisimammagit, arfinileriarlunilu
tillinniarsimalluni 16-inik ukioqarallarami. Pisimasut sinneri piliarisimavai 18-inik aamma 19-inik ukioqarluni.
Aatsaallu suliaq eqqartuussisoqarfimmi suliarineqarluni unnerluutigineqartoq 20-ileereersoq. Nunatta
Eqqartuussisoqarfia isumaqarpoq suliaq siusinnerujussuakkut suliarineqarsimasussaagaluartoq,
anguniarneqarsimasussaagaluarmat 16-inik ukioqarluni eqqartuunneqarsimasussaagaluarmat
assersuutigalugulu inunnik isumaginnittoqarfimmut nakkutigisassanngortillugu. Kommunili
oqaaseqaatiliorsimanngisaannarpoq.
Grønlands Landsret afsagde dom den 23. januar 2016 i en sag, hvor tiltalte af Qaasuitsup Kredsret var
blevet dømt to måneders anstaltsanbringelse, for forsøg på tyveri i seks tilfælde, tyveri i 11 tilfælde og vold
i et tilfælde.
Tiltalte ankede dommen til landsretten, der idømte tilsyn af Kriminalforsorgen i to år.
I sin begrundelse anførte landsretten blandt andet, at tiltalte begik tre af forholdene vedrørende forsøg på
tyveri og seks af de fuldbyrdede tyveriforhold, da han var 16 år. De øvrige forhold begik han da han var
henholdsvis 18 og 19 år. Sagen blev først behandlet i kredsretten da tiltalte var over 20 år. Ifølge
landsretten burde sagen have været behandlet langt tidligere, med henblik på, at tiltalte som 16-årig, var
blevet dømt f.eks. tilsyn af de sociale myndigheder. Kommunen afgav imidlertid aldrig nogen udtalelse.

K 202/15 Siorasasaarineq pisimasuni marlunni pisuutitaaneq - Skyldig i to trusselsforhold
Nunatta Eqqartuussisuuneqarfia ulloq 22. januar 2016 eqqartuussuteqarpoq, tassani unnerluutigineqartoq
Sermersuup Eqqartuussisoqarfianit eqqartuunneqarpoq qaammatini pingasuni
pineqaatissinneqarsimasunut inissiisarfimmiititsinermik siorasaarisimasutut pisimasuni marlunni,
nakuusernermi kiisalu ikiaroornartoq pillugu nalunaarummik unioqqutitsinermik.
Nunatta Eqqartuussisuuneqarfiata aalajangiiffigisussaavai siorasaanerit pisimasuni marlunni,
eqqartuussisoqarfiullu pisuutitsineratut unnerluutigineqartoq pisimasuni marluusuni pisuutinneqarluni.
Taamaalilluni eqqartuussisoqarfiup eqqartuussutaa nunatta eqqartuussisuuneqarfianit
atuuttussanngortinneqarpoq, taamaattorli imaalillugu pineqaatissiissutigineqartoq
utaqqisitanngortinneqarluni.
Tamanna nunatta eqqartuussisuuneqarfiata tunngavilersorpaa, siorasaarinerit pisimammata
aappariikkunnaarnermut atatillugit, taamaattumillu annikinnerusumik pineqaatissinneqarluni
eqqartuunneqarnissamik periarfissat atuullutik.
Grønlands Landsret afsagde dom i en sag den 22. januar 2016, hvor tiltalte af Sermersooq Kredsret var
blevet idømt tre måneders anstaltsanbringelse for trusler i to tilfælde, vold samt overtrædelse af
bekendtgørelsen om euforiserende stoffer.
Landsretten skulle tage stilling til de to trusselsforhold, og fandt ligesom kredsretten tiltalte skyldig i begge
forhold.
Kredsrettens dom blev dermed stadfæstet af landsretten, dog med den ændring at foranstaltningen blev
gjort betinget.
Landsrettet begrundede dette med, at trusselsforholdene var begået i forbindelse med ophævelse af
samliv, og dermed var muligheden for at idømme en mindre indgribende foranstaltning til stede.
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K 153/15 Unnerluutigineqartoq eqqartuunneqarpoq mianersoqqussummik, pinerlineqartoq puujaasamik
niaquatigut anaasimagamiuk - Tiltalt blev idømt en advarsel for at have slået forurettet i hovedet med en
flaske
Ulloq 20. januar 2016 Nunatta Eqqartuussisuuneqarfia suliami eqqartuussuteqarpoq, tassani
unnerluutigineqartoq Qaasuitsup Eqqartuussisoqarfianit eqqartuunneqarsimavoq mianersoqqussummik
pinerlineqartoq puujaasamik niaquatigut anaasimagamiuk.
Unnerluussisussaatitaasut eqqartuussut suliareqqitassanngortippaat piumasaqaatitaliunneqarluni
qaammatini pingasuni pineqaatissinneqarsimasunut inissiisarfimmiititsinissaq.
Nunatta Eqqartuussisuuneqarfiata unnerluussisussaatitaasut isumaqatigivai, taamaalaat
iliuuserineqartortaa tunngaviussappat, taamaalilluni niaqqukkut anaatinneq puujaasaq aserorlugu
pinerluuteqarsimasunut inissiisarfimmiititsinermik kinguneqartinneqartariaqartoq. Kisiannili nunatta
eqqartuussisuuneqarfiata aamma pingaartippai unnerluutigineqartup inuttut atugarisai kiisalu
unnerluutigineqartoq pinerlisamit ajorsitsaarneqarsimavoq atoqatigiinnissamik tunngasunik
piniinnarfiginnilluni. Taamaalilluni nunatta eqqartuussisuuneqarfiata eqqartuusisoqarfiup eqqartuussutaa
atuuttussanngortippaa.
Den 20. januar 2016 afsagde Grønlands Landsret dom i en sag, hvor tiltalte af Qaasuitsup Kredsret var
blevet idømt en advarsel for at have slået forurettede i hovedet med en flaske.
Anklagemyndigheden ankede dommen med påstand om tre måneders anstaltsanbringelse.
Landsretten var enig med anklagemyndigheden i, at såfremt der kun blev lagt vægt på selve handlingen, så
burde et slag i hovedet med en flaske, der gik stykker, medføre anbringelse i anstalt. Men landsretten lagde
også vægt på tiltaltes personlige forhold samt at tiltalte var blevet provokeret af forurettede med
vedholdende opfordringer af seksuel karakter. Landsretten stadfæstede herefter kredsrettens dom.

K 141/15 Nakuuserneq pillugu eqqartuunneqarneq – Nunatta Eqqartuussisoqarfiata eqqartuussut
utaqqisitanngortippaa suliap suliarineqarnerata sivisuallaarsimanera pissutigalugu - Dømt for vold Landsretten gjorde dommen betinget pga. lang sagsbehandlingstid
Nunatta Eqqartuussisuuneqarfiata ullormi 20. januar 2016 eqqartuussuteqarpoq, tassani
unnerluutigineqartoq Qaasuitsup Eqqartuussisoqarfianit eqqartuunneqarsimavoq Pinerluttulerinermi
Inatsimmi § 88, immikkoortortaq siulleq – nakuuserneq tunngavigalugu eqqartuunneqarsimalluni, august
2016-imi pinerlisaq kiinaatigut marloriarlugu isimmissimagamiuk.

Unnerluutigineqartup eqqartuussut nunatta eqqartuussisuuneqarfianit suliareqqitassanngortippaa,
tassanilu aalajangiunneqarluni eqqartuussisoqarfiup eqqartuussutaa aalajangiusimaannarneqassasoq,
taamaattorli imatut allannguuteqartinneqarluni, eqqartuussutip utaqqisitanngortinneqarneranik ukiumik
ataatsimik misiligaaffilikkamik.
Suliap suliarineqarnerani piffissap atorneqartup kiisalu pisimasup sakkortussusaanut akerliunngiummat,
nunatta eqqartuussisuuneqarfiata naammattutut isigivaa eqqartuussutip utaqqisitanngortinneqarnissaa.
Grønlands Landsret afsagde dom den 20. januar 2016 i en sag, hvor tiltalte af Qaasuitsup Kredsret var dømt
efter kriminallovens § 88, 1. pkt. – vold, for i august 2013 at have tildelt forurettede to spark i ansigtet.
Tiltalte ankede dommen til landsretten, der valgte at stadfæste kredsrettens dom på 30 dages
anstaltanbringelse dog med den ændring, at dommen blev gjort betinget med en prøvetid på et år.
Henset til sagsbehandlingstiden og det at forholdets grovhed ikke talte imod, fandt landsretten det
tilstrækkeligt, at gøre dommen betinget.
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K359/15 Nunatta Eqqartuussisuuneqarfia aalajangerpoq, eqqartuunneqartup psykiatriskimut
tunngasumik katsorsarneqarnerata ingerlatiinnarneqarnissaanik - Landsretten besluttede, at domfældt
fortsat skal være i psykiatrisk behandling
Nunatta Eqqartuussisuuneqarfiata ullormi 15. januar 2016 Sermersuup Eqqartuussisoqarfiata
eqqartuunneqarsimasumut pineqaatissiissutitut aalajangigaa allanngortinnagu atuuttussanngortippaa.
Eqqartuunneqartup, nappaataa sunaassusilerneqarnikuuvoq paranoid skizofreni-usoq, 2009-mi
eqqartuussutaasup katsorsagaanissamik eqqartuussutip atorunnaarsinneqarnissaanik
piumasaqaatigineqarpoq.
Nunatta Eqqartuussisuuneqarfiata aalajangiussamut tunngavilersuutigivaa, tamanna aamma
eqqartuussisoqarfiup oqaaseqataani oqaatigineqarpoq, unnerluutigineqartoq nakkutigineqaannanngikkuni
nutaamik pinerluuteqaqqinnissaa navianaateqartoq.
Grønlands Landsret stadfæstede den 15. januar 2016 Sermersooq Kredsrets beslutning om uændret at
opretholde foranstaltning af en domfældt.
Domfældte, der er diagnosticeret paranoid skizofren, havde nedlagt påstand om ophævelse af sin
behandlingsdom, som han blev idømt i marts 2009.
Landsretten begrundede beslutningen med, som også anført i kredsrettens bemærkninger, at der er risiko
for ny kriminalitet, hvis tiltalte ikke fortsat er under tilsyn.

K 249/15 Unnerluutigineqartoq eqqartunneqarpoq Pinerluttunut Isumaginnittoqarfimmit ukiumi
ataatsimi nakkutigisassanngorlugu tillinniarnernut 15-inut qarasaasianullu tunngasumik
peqquserluttuliornermut - Tiltalt blev dømt et 1 års tilsyn af kriminalforsorgen for 15 tyveriforhold og
databedrageri
Ulloq 15. januar 2016 Nunatta Eqqartuussisuuneqarfia suliami eqqartuussuteqarpoq, tassani
unnerluutigineqartoq Kujataata Eqqortuussisoqarfiani pisuutineqarluni eqqartuunneqarsimavoq
pinerluttulerinermi inatsimmi § 102 – tillinniarneq 15-iriarlugu unioqqutissimagaa.
Eqqartuussisoqarfiup eqqartuussimavaa qaammatini pingasuni pineqaatissinneqarsimasunut
inissiisarfimmiittussangortillugu, tamannalu unnerluutigineqartup nunatta eqqartuussisuuneqarfianut
suliareqqitassanngortissimavaa.
Unnerluussisussaatitaasut nunatta eqqartuussisuuneqarfianut piumasaqaatigivaat unnerluutigineqartoq
eqqartuunneqassasoq Pinerluttunik Isumaginnittoqarfimmit nakkutigineqarnisaanik. Tamanna aamma
inuttut atukkatigut misissuinermi unnersuussutigineqarsimavoq.
Nunatta Eqqartuussisuuneqarfiata unnerluussisussaatitaasut piumasaqaataat ilalersorpaat
unnerluutigineqartup inuttut atugarisai tunngavigalugit, taamaalillunilu eqqartuussisoqarfiup
eqqartuussutaa Pinerluttunik Isumaginnittoqarfiup ukiumik ataatsimik nakkutilliinissaanik
allanngortinneqarluni.
Tillinniarnerni pisimasuni 15-ini pisimasoq ataaseq pinerluttulerinermi inatsimmi § 105-imut qarasaasianut
tunngasumik pinerluttuliorninngortinneqarluni.
Den 15. januar 2016 afsagde Grønlands Landsret dom i en sag, hvor tiltalte af Kujalleq Kredsret var blevet
dømt skyldig i kriminallovens § 102 – tyveri i 15 tilfælde.
Kredsretten havde idømt tre måneders anstaltsanbringelse, som tiltalte ankede til landsretten.
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For landsretten havde anklagemyndigheden nedlagt påstand om, at tiltalte skulle idømmes tilsyn af
Kriminalforsorgen. Dette var også blevet anbefalet i en personundersøgelse af tiltalte.
Landsretten imødekom anklagemyndigheden på baggrund af tiltaltes personlige forhold, og kredsrettens
dom blev ændret til et års tilsyn af Kriminalforsorgen.
Af de 15 tyveriforhold blev et enkelt forhold i øvrigt henført til kriminallovens § 105 – databedrageri.

K347/15 Eqqartuussut susinnaanngitsumik pinngitsaaliineq pineqaatissinneqarsimasunik
inissiisarfimmiititsinissaq qaamatit marlunniit qaammatinut pingasunut sakkortusineqarpoq - Dom for
tilsnigelse til samleje blev skærpet fra 2 til 3 måneders anstaltsanbringelse
Nunatta Eqqartuussisuuneqarfianit ullormi 5. januar 2016 suliami eqqartuussut oqaatigineqarpoq,
Sermersuup Eqqartuussisoqarfiani eqqaassut pineqaatissinneqarsimasunut inissiisarfimmiititsineq
qaammatinik marlunni susinnaanngitsumik pinngitsaaliinermut tunngasoq.
Nunatta Eqqartuussisuuneqarfiata unnerluussisussaatitaasut piumasaqaat eqqartuussutip
sakkortusineqarnissaanik qaammatit pingasunngorlugit ilalersorpaa.
Nunatta Eqqartuussisuuneqarfiata pingaartippaa, pinerluutigineqartuni taamaattuni pineqaatissiisarneq
aallaavittut pineqaatissinneqarsimasunik inissiisarfimmiititsisarneq qaammatit sisamaasarmata. Kisianni
suliap suliarineqarnerata sivisussusaa pissutigalugu pineqaatissiineq qaammatinut pingasunut
appartinneqarsinnaavoq, kisiannili aamma tassannga annertunerunngitsumik.
Grønlands Landsret afsagde den 5. januar 2016 dom i en sag, hvor Sermersooq Kredsret havde idømt to
måneders anstaltsanbringelse for tilsnigelse til samleje.
Landsretten imødekom anklagemyndighedens påstand om skærpelse af dommen og forlængede
anbringelsestiden til tre måneder.
Landsretten lagde vægt på, at udgangspunktet ved fastsættelse af foranstaltning for den slags kriminalitet
er anstalt i fire måneder. Men pga. den lange sagsbehandlingstid, kunne tiden nedsættes til tre måneder,
men heller ikke mindre.

K 346/15 Nunatta Eqqartuussisuuneqarfiata tarnimigut napparsimasumut psykiatriskimik
katsorsarneqarnissamut eqqartuussutaa - Landsretten idømte psykiatrisk behandling til psykisk syg
Ulloq 5. januar 2016 Nunatta Eqqartuussisuuneqarfia suliami eqqartuussuteqarpoq, tassani
unnerluutigineqartoq Sermersuup qqartuussisoqarfiani eqqartuunneqarsimavoq pisortat atorfeqartitaannik
sulinerata nalaani ajassaammik kaperiarsimallugu. Eqqartuussisoqarfiup eqqartuussutigivaa utaqqisitamik
ulluni 30-ni pineqaatissinneqarsimasunut inissiisarfimmiititsinissaq.
Unnerluutigineqartoq nunatta eqqartuussisuuneqarfianit eqqartuunneqarpoq psykiatriskimik
katsorsarneqassasoq Kalaallit Nunaanni napparsimmavimmi tamannalu sivisunerpaaffilerneqarluni ukiunik
pingasunik.
Illuatungeriit psykiatriskimik katsorsagaatitsinissamik piumasaqaatigineqartoq isumaqatigivaat, kisiannili
unnerluussisoq piumasaqaateqarsimalluni katsorsaaneq sivisunerpaaffilerneqassanngitsoq. Kisiannili
nakuusernerup pisuunermik nalilersuinertaani tamanna sukumiisumik allaaserineqarsimanngimmat,
nunatta eqqartuussisuuneqarfia isumaqanngilaq ilungersunartumik nakuusertoqarsimaneranik,
taamaattumillu sivisunerpaaffiliineq aajangerneqarpoq ukiunik pingasunik sivisunerpaaffilerlugu.
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Den 5. januar 2016 afsagde Grønlands Landsret dom i en sag, hvor tiltalte af Sermersooq Kredsret var dømt
for forsøg på at stikke en ansat i offentlig tjeneste med en gaffel. Dommen fra kredsretten lød på betinget
anstalt i 30 dage.
I landsretten blev tiltalte idømt behandling på psykiatrisk hospital i Grønland med en længstetid på 3 år.
Parterne var enige i påstanden om psykiatrisk behandling, dog havde anklagemyndigheden nedlagt påstand
om, at der ikke skulle gælde nogen længstetid for behandlingen. Men eftersom selve voldshandlingen ikke
var detaljeret beskrevet i skyldbedømmelsen, fandt landsretten ikke, at der var begået en alvorlig
voldsforbrydelse, og fastsatte derfor længstetiden til tre år.

K 225/15 Ulluni 60-ni pineqaatissinneqarsimasunut inissiisarfimmiittussanngortitaaneq,
qoorortuuaqqamik illersorneqarsinnaanngitsumik atuineq, aserorterineq aallaasersornerlu. - 60 dage i
anstalt for uforsvarlig omgang med riffel, tingsbeskadigelse og skyderi.
Nunatta Eqqartuussisuuneqarfia suliami eqqartuussuteqarpoq ulloq 4. januar 2016, tassani
unnerluutigineqartoq Qeqqata Eqqartuussisoqarfiani pisuutinneqarluni eqqartuunneqarpoq
qoorortuuaqqamik illersorneqarsinnaanngitsumik atuinermut, aserorterineq aallaasersornerlu
inissiaqarfimmi inoqarfiusumi kiisalu aalakoorluni immakkut angalasimaneq.
Eqqartuussisoqarfiup eqqartuussutigivaa ulluni 30-ni pineqaatissinneqarsimasunut
inissiisarfimmiititsinermik, akiliisitaaneq kr. 5.000-inik, qoorortuuaqqamillu arsaarinninneq. Unnerluussisup
eqqartuussut suliareqqitassanngortippaa, piumasaqaatigineqarluni pinerluuteqarsimasimasunut
inissiisarfimmiititsinissaq sakkortusineqarnissaanik ullunut 60-inut 5.000 kr.-inillu akiliisitsissutissatut
piumasaqaateqarneq atorunnaarsinneqassasoq suliap suliarineqarnerani piffissap sivisuallaamik
ingerlasimanera pissutigalugu.

Nunatta Eqqartuussisuuneqarfiata eqqartuussisoqarfiup eqqartuussutaa isumaqatigivaa taamatullu
akuersaarlugu unnerluussisup piumasaqaataa sakkortunerusumik eqqartuussuteqartoqarnissaanut
pisimasup sakkortussusia isiginiarneqarluni. Taamaalilluni eqqartuussisoqarfiup eqqartuussutaa
atuuttussanngortinneqarpoq pineqaatissinneqarsimasunullu inissiisarfimmiititsinissaq ullunut 60-inut
allanngortinneqarluni, akiliissitsiniarnerlu atorunnaarsinneqqarluni.
Unnerluutigineqartorlu imigassartorsimalluni imaani angalasimanerani nunatta eqqartuussisuuneqarfianit
pinngitsuutinneqarpoq, nunatta eqqartuussisuuneqarfiata pisimasoq uppernarsaatissaqartinngimmagu.
Grønlands Landsret afsagde dom den 4. januar 2016 i en sag, hvor tiltalte af Qeqqata Kredsret var dømt
skyldig i uforsvarlig omgang med en riffel, tingsbeskadigelse, skyderi i beboet område samt spiritussejlads.
Kredsretten idømte anstalt i 30 dage, en bøde på 5000 kr. og konfiskation af riflen. Anklagemyndigheden
ankede dommen, med påstand om skærpelse til 60 dage i anstalt og frafaldt pga. lang sagsbehandlingstid
bøden på 5000 kr.
Landsretten var enig i kredsrettens dom om anstaltsanbringelse og imødekom tillige anklagerens påstand
om skærpelse henset til forholdenes grovhed. Kredsrettens dom blev således stadfæstet og anstaltstiden
ændret til 60 dage, mens bøden blev ophævet.
Tiltalte blev i øvrigt frikendt for spiritussejlads, da landsretten ikke fandt dokumentation for dette forhold.

C 319/12 Børnebidrag trods langsom sagsbehandling
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Ammassalik Kredsrets sagl.nr. 17-F-03-0007
Den 15. januar 2015 afsagde Grønlands Landsret beslutning i en faderskabssag fra Tasiilaq.
Ankesagen handlede om betaling af børnebidrag. I en dom fra oktober 2012 idømte Ammassalik Kredsret
faderen F til at betale bidrag fra barnets fødsel i 2002 og frem til i dag. Barnets mor er afgået ved døden.
F ankede dommen til landsretten med påstand om helt at blive frifundet for at skulle betale børnebidrag fra
barnets fødsel eller alternativt at blive frifundet mod at betale bidrag fra et senere tidspunkt end barnets
fødsel.
Desuden ønskede F at få tilkendt erstatning fra statskassen for unødvendig lang sagsbehandlingstid.
I sin begrundelse for sin beslutning, anfører landsretten, at der i visse perioder af sagens behandling kan
siges at være tale om langsom sagsbehandling fra kredsrettens side.
Imidlertid anfører landsretten, at F siden han blev bekendt med graviditeten, og eftersom han har
anerkendt faderskabet, kunne have indstillet sig på at skulle betale børnebidrag.
Derfor besluttede landsretten, at F ikke skulle frifindes for at betale børnebidrag. Retten fandt heller ikke
grund til at tilkende F hverken erstatning eller godtgørelse for krænkelse af Den Europæiske
Menneskerettighedskonvention, idet F ikke anses for at have lidt noget tab.
Dog omfatter landsrettens beslutning, at F skal have erstatning fra statskassen for advokatudgifter.

Landsretten bestemte herefter, at dommen fra 2011 om foranstaltning for D skulle ophæves.

K 005/15 Dømt for at true forældre
QAA-QAA-KS-0109-2014
Grønlands Landsret afsagde 12. januar 2015 dom i en ankesag om overtrædelse af kriminallovens § 98 –
trusler.
I sagen var den 24-årige tiltalte T af Qaasuitsup Kredsret i december 2015 idømt 60 dages
anstaltsanbringelse for at have truet sine forældre på livet pr. sms. Desuden blev T idømt et års tilsyn af
kriminalforsorgen.
T ankede derefter strafudmålingen og ville have den ændret til en betinget dom eller alternativt at den blev
anset for udstået med den tid, T havde siddet tilbageholdt.
Landsretten valgte at stadfæste dommen.
Retten begrunder blandt andet afgørelsen med, at T så sent som i maj 2013 var blevet idømt halvandet års
anstaltsanbringelse for vold og trusler mod de samme forurettede.

K 197/14 Landsretten ophæver psykiatrisk dom
SER-ILL-KS-0031-2014
Grønlands Landsret afsagde den 9. januar 2015 dom i en sag, som var anket af domfældte D, der ønskede
sin foranstaltning ophævet.
D var i 2011 af Sermersooq (Illoqqortoormiut) Kredsret dømt for forsøg på manddrab. Kredsretten idømte
D psykiatrisk behandling på ubestemt tid, med vilkår om afvænningsbehandling for alkohol og narkotika
samt vilkår om at undergive sig psykiatrisk/sexologisk behandling.

Senest opdateret 5. august 2019

I august 2014 besluttede kredsretten i Illoqqortoormiut at opretholde foranstaltningen for D, dog blev
vilkåret om den sexologiske behandling ophævet.
Under ankesagen lagde Landsretten i sin begrundelse for dommen vægt på en retspsykiatrisk erklæring, der
kunne anbefale, at foranstaltningen blev ophævet.

