UDSKRIFT AF DOMBOGEN
FOR
GRØNLANDS LANDSRET
Den 5. januar 2016 blev af Grønlands Landsret i sagen
sagl.nr. K 347/15
(Sermersooq Kredsrets sagl.nr.
SER-AMM-KS-0021-2014)

Anklagemyndigheden
mod
T
Født den 31. oktober 1988
(advokat Finn Meinel, Nuuk
j.nr. 12630)

afsagt sålydende
D O M:
Kredsrettens dom
Dom i første instans blev afsagt af Sermersooq Kredsret den 27. maj 2014. Ved dommen
blev tiltalte T anset skyldig i overtrædelse af kriminallovens § 77, stk. 1, nr. 2 - tilsnigelse til
samleje i et tilfælde. Tiltalte blev idømt anstaltsanbringelse i 2 måneder. Tiltalte skal endvidere betale tortgodtgørelse med 40.000 kr. til V.
Anke
Denne dom er af anklagemyndigheden anket til landsretten. For landsretten har sagen været
behandlet som udmålingsanke.
Påstande
Anklagemyndigheden har påstået skærpelse af kredsrettens dom, således at han idømmes
anstalt i tre måneder.
T har påstået kredsrettens dom stadfæstet, dog således at foranstaltningen gøres betinget.
Domsmænd

2

Sagen har været behandlet med domsmænd.
Sagsbehandlingstid
Kredsrettens dom er skrevet færdig den 16. juli 2015. Sagen er modtaget i landsretten den 9.
december 2015.
Supplerende sagsfremstilling
Til referatet af Vs forklaring ifølge retsbogen fra kredsretten skal føjes, at det citerede afsnit
fra afhøringen hos politiet er sålydende:
”T havde herefter spurgt hende, om de ikke kunne pleje samleje, og at hans kæreste ikke ville opdage
det, da hun lå og sov. Han havde herunder udtalt, at han altid havde syntes, at hun var smuk og sød.”

Forklaringer
For landsretten har der været afgivet forklaring af tiltalte T.
T har supplerende om sine personlige forhold forklaret, at han har fået fast arbejde på entreprenørpladsen hos kommunen. Han bor nu i et hus, som er lejet for 3 år. Han bor sammen
med sine to yngre brødre … og ... Han har et barn.
Landsrettens begrundelse og resultat
Landsretten kan tiltræde, at udgangspunktet ved fastsættelse af foranstaltning er anstalt i 4
måneder. Henset til den lange sagsbehandlingstid, kan landsrettes tiltræde, at foranstaltningen er fastsat til mindre end 4 måneder. Landsretten finder dog, uagtet den væsentlige forlængelse, der er sket i forbindelse med ankesagens behandling dog ikke, at nedsættelsen bør
være til mindre end 3 måneder.
Landsretten finder, at hensynet til lovovertrædelsens grovhed, da der foreligger en fuldbyrdet overtrædelse, taler imod at gøre dommen betinget jf. kriminallovens § 129, stk. 1, nr. 2.
Herefter stadfæstes kredsrettens dom med den ændring, at den tid tiltalte T skal i anstalt
fastsættes til 3 måneder.
T H I K E N D E S F O R R E T:
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Sermersooq Kredsrets dom stadfæstes med den ændring, at anstaltstiden fastsættes til 3 måneder.
Salær til den for tiltalte beskikkede forsvarer fastsættes særskilt. Salæret afholdes endeligt af
statskassen.

Søren Søndergård Hansen

