UDSKRIFT AF DOMBOGEN
FOR
GRØNLANDS LANDSRET
Den 15. januar 2016 blev af Grønlands Landsret i sagen
sagl.nr. K 249/15
(Kujalleq Kredsrets sagl.nr.
KUJ-QAQ-KS-0114-2014)

Anklagemyndigheden
mod
T
(advokat Anders Meilvang, Nuuk)

afsagt sålydende
D O M:
Kredsrettens dom
Dom i første instans blev afsagt af Kujalleq Kredsret den 4. september 2014. Ved dommen
blev tiltalte anset skyldig i overtrædelse af kriminallovens § 102 - tyveri i 15 tilfælde.
Tiltalte blev idømt anstaltsanbringelse i 3 måneder.
Anke
Denne dom er af tiltalte anket til landsretten. For landsretten har sagen været behandlet som
udmålingsanke.
Påstande
Anklagemyndigheden har nedlagt endelig påstand om, at tiltalte idømmes tilsyn af Kriminalforsorgen i et år og vilkår i tilsynstiden og at efterkomme Kriminalforsorgens bestemmelser om ophold og arbejde samt afvænningsbehandling mod misbrug af alkohol.
På vegne forurettede, har anklagemyndigheden nedlagt påstand om erstatning på 1.300 kr.
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Anklagemyndigheden har endelig påstået forhold 6 henført under kriminallovens bestemmelse om databedrageri.
T har erklæret sig indforstået med, at blive idømt foranstaltning som af anklagemyndigheden påstået.
Domsmænd
Sagen har været behandlet med domsmænd.
Sagsbehandlingstid
Sagen blev modtaget i landsretten den 24. august 2015. Hovedforhandling blev påbegyndt
den 15. december 2015, men udsat på gennemførelse af personundersøgelse jf. retsplejelovens § 436, stk. 1.
Personlige forhold
Af personundersøgelse af 14. januar 2016 fremgår af resume og konklusion:
”Sigtede har været anbragt på Ungdomshjemmet i Qaqortoq i 1998-2001. Første gang har sigtede indtaget alkohol som 16-årig. Efter at have fået sit første barn som 19-årig begyndte hun rigtig at drikke
alkohol, nu drikker hun alkohol hver 14. dag. Sigtede har prøvet at ryge hash som 14-årig, interesserer
sig ikke i at ryge hash og er nu stoppet. Sigtede har aldrig at prøvet af sniffe. Sigtede blev smidt ud af
folkeskolen omkring 7. klasse uden eksamen. Hun har arbejdet i børnehaven Aqqaluk ca. to måneder
og har været vikar i børnehaven Inneriilat i 14 dage. Sigtede ønsker at tage forberedelsesskolen Piareersarfik, men har ikke ansøgt om det. Sigtede bor sammen med sin mand, som hun nu er separeret fra,
og bor sammen med ham i hans lejlighed med deres fælles børn. T er ikke skrevet op i INI A/S. Sigtede … modtager hver 14. dag 580 kr. og modtager børnetillæg. Sigtede har ikke gæld. Sigtede virker
urolig og aggressiv i starten af personundersøgelsen, hun spørger lidt aggressivt hvorfor jeg spørger
om hendes familieforhold, men efterhånden virker hun rolig. Sigtede besvarer alle spørgsmålene uden
større bemærkninger. Sigtede vil gerne samarbejde med kriminalforsorgen, hvis hun skulle blive dømt
til samfundstjeneste.
Konklusion:
Såfremt retten finder, at sagen kan afgøres med en dom til samfundstjeneste, skønnes sigtede egnet til
at modtage en sådan afgørelse, hvortil det skal anbefales, at der knyttes om tilsyn i 1 år af kriminalforsorgen. Finder retten, at sagen kan afgøres med en dom uden vilkår om samfundstjeneste, skal det anbefales, at der hertil knyttes vilkår om tilsyn af kriminalforsorgen, på grund af tilsynsbehov.”

Landsrettens begrundelse og resultat
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Det tiltrædes, at T er anset skyldig i forhold 6. Dog henføres forholdet til kriminallovens §
105 - databedrageri. Tiltalte er herefter anset skyldig i overtrædelse af kriminallovens § 102
- tyveri i 14 tilfælde og overtrædelse af kriminallovens § 105 - databedrageri i 1 tilfælde.
Efter det oplyste om tiltaltes personlige forhold findes hun, at have behov for støtte og behandling jf. kriminallovens § 131, stk. 1, nr. 1 og behov for kontrol jf. nr. 2. Idet tiltalte ikke
tidligere ses, at have været idømt tilsyn af Kriminalforsorgen finder landsretten - trods antallet af lovovertrædelser - ikke at lovovetrædelsernes grovhed ikke taler imod idømmelse af
tilsyn jf. kriminallovens § 131, stk. 1, nr. 3.
Landsretten idømmer herefter tiltalte foranstaltninger som nedenfor anført med vilkår efter
kriminallovens § 133 og § 135, stk. 1, nr. 1.
Tilsynstiden jf. kriminallovens § 132, stk. 2 og varigheden af vilkårene jf. § 132, stk. 3, 2.
pkt. fastsættes begge til et år.
Tiltalte dømmes endvidere til at betale erstatning som nedenfor anført.
T H I K E N D E S F O R R E T:
T idømmes tilsyn af Kriminalforsorgen i 1 år.
I tilsynstiden skal tiltalte underkaste sig følgende vilkår:
1. Kriminalforsorgens bestemmelser om ophold.
2. Kriminalforsorgens bestemmelser om arbejde.
3. Undergive sig afvænningsbehandling mod misbrug af alkohol efter Kriminalforsorgens nærmere bestemmelse.
Tiltalte skal inden 14 dage til … betale 1.300 kr.
Salær til den for tiltalte beskikkede forsvarer fastsættes særskilt. Salæret afholdes endeligt af
statskassen.

Søren Søndergård Hansen

