UDSKRIFT AF DOMBOGEN
FOR
GRØNLANDS LANDSRET
Den 20. januar 2016 blev af Grønlands Landsret i sagen
sagl.nr. K 141/15
(Qaasuitsoq Kredsrets sagl.nr.
QAA-UPE-KS-0060-2014)

Anklagemyndigheden
mod
T
(advokat Anders Meilvang,
13853)

afsagt sålydende
D O M:
Kredsrettens dom
Dom i første instans blev afsagt af Qaasuitsoq Kredsret den 21. august 2014. Ved dommen
blev tiltalte T anset skyldig i overtrædelse af kriminallovens § 88, 1. pkt. - vold. Det kan
lægges til grund, at tiltalte blev anset skyldig i at have tildelt forurettede to spark i ansigtet,
men frifundet for at have givet slag. Tiltalte blev idømt anbringelse i anstalt i 30 dage.
Anke
Denne dom er af tiltalte anket til landsretten. For landsretten har sagen været behandlet som
udmålingsanke.
Påstande
Anklagemyndigheden har påstået kredsrettens dom stadfæstet.
T har principalt påstået sig idømt en advarsel subsidiært betinget anstalt.
Domsmænd
Sagen har været behandlet med domsmænd.

2

Sagsbehandlingstid
Forholdet er begået den 31. august 2013, anklageskrift modtaget i kredsretten den 17. marts
2014, dom udskrevet den 16. april 2015, hvorefter sagen er modtaget i landsretten den 7.
maj 2015.
Supplerende sagsfremstilling
Af politiattesten fremgår endvidere, at der ikke er opstået tandskader. Der skønnes ingen
hverken forbigående eller varige mén.
Landsrettens begrundelse og resultat
Landsretten kan tiltræde, at tiltalte, med den af kredsretten anførte begrundelse, er idømt
anstalt i 30 dage.
Der er ikke til sagen udarbejdet nogen personundersøgelse. Landsretten har henset til
sagsbehandlingstiden og oplysningerne i øvrigt, ikke fundet anledning til at udsætte sagen
på en sådan undersøgelse.
Efter sagsbehandlingstiden og idet landsretten ikke finder at forholdets grovhed taler imod,
samt idet betinget dom skønnes tilstrækkeligt til, at afholde tiltalte fra, at begå nye
lovovertrædelser, findes den af kredsretten idømte foranstaltning, at burde gøres betinget jf.
kriminallovens § 129, stk. 1. Prøvetiden efter kriminallovens § 129, stk. 2, fastsættes til 1 år.
T H I K E N D E S F O R R E T:
Qaasuitsoq Kredsrets dom stadfæstes med den ændring, at fuldbyrdelsen af foranstaltningen
udsættes ved udløbet af en prøvetid på et år.
Salær til den for tiltalte beskikkede forsvarer fastsættes særskilt. Salæret afholdes endeligt af
statskassen.

Søren Søndergård Hansen

